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A művészet különböző 
ágai közt, nálunk — 
mondhatni a festészet 
van legerősebben képvi
selve. De ez ágban is a táj
festészetet illetőleg nem 
sok jelessel dicsekedhe
tünk. A nehány hivatott, 
és valóban e művészet 
magas színvonalán álló 
közt első helyet fog
lal el L i g e t i  An t a l ,  
a világhírű Markó tanít
ványa.

A múzsák fölkentjei 
művészek, költők, stb. 
legtöbbnyire megpróbál
tatások , akadályok közt 
jutottak azon útra és azon 
czélhoz,melyhez őket szí
vok benső sugallata von- 
zá. — Ligeti pályája sem 
képez kivételt.

Korán elvesztvén szü
léit , rokonok gyámsága 
alatt maradt, kik részint 
nem bírván érzékkel a 
művészet iránt, részint 
praktikusabb gondolkozás - 
nak lévén daczára a gyer
mek hajlamainak , min
den áron kereskedőt akar
tak belőle csinálni.

E pályát mégis futotta, 
s gyakorlat miatt elhagy
ván szülővárosát (Nagy- 
Károlyban szüleit 1823- 
ban) Erdélybe Kolozsvárra 
ment. E festészetért rajongó tiatal ember mond
hatni itt látott először igazi képeket Szathmáry 
Károly festőnél. E festő környezetében lelkesült- 
sége még nagyobb, s határzata rendithetlenné lön; 
felkerekedett tehát, s szilárd akarattal de kevés

pénzzel Olaszországnak vette útját. Nem messze 
ment, — Triesztből vissza kellett jönnie — s itthon 
ismét várt és remélt, mig végre egy újabb útjában 
Florenzben Markó Károlyal találkozott, ki őt a lég 
szívélyesebben fogadva, két évig maga mellett

tartá. Ligeti ekkor nem 
kis tökélyre vitte művé
szetét. Midőn mesterétől 
elválva ismét honába tért. 
itthon a vidékeken baran
golva arczképezésből volt 
kénytelen tengődni. Na
gyon mostoha sorsa volt 
még akkor nálunk a tájr 
festészetnek. Végre azon
ban a nemes művészet- 
baiát, gróf Károlyi István 
által Fóthra meghivatva, 
ottani működése után csak
ugyan a gróf kegyéből 
megkezdhette negyedfél 
évig tartó keleti útját.

Útja ép oly regényes 
mint tanulságos volt; egy 
dragoman kíséretében, ki 
kis sátrát utána hordozta. 
Mit sem törődve sziklás 
Arábia banditáival kik ha 
megálliták rögtön ott ha- 
gyák a szegény művészt 
— járt kelt, beutazta a 
szent földet, a Libanont. 
Damaskust, a jóniai szi
geteket, Cyprust, Rhödost, 
Szicziliát . mindenünnen 
most már nagyszerüleg 
kidolgozott művek vázla
tát hozván magával. Mae- 
cenása gr. Károlyi István 
képcsarnokában látható 
nehány kitűnő műve : Ag- 
rigentum, Czédrus erdő, a 
Sahara stb., jelenleg Pa- 

lermón s nehány libanoni képen dolgozik. Mennyi 
vázlata van még, melyekből gyámolitás, megrende
lés mellett (Fájdalom hogy a képzőművészetek e 
főemelői nálunk oly gyéren jelentkeznek) maradandó 
becsű műveket teremthetne. — r.
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Rabszolgaság.
(Történelmi rajz).

(Folytatás).

Az igazságtalan ügyben Németalföld járt elől pél
dával. Ugyanis 1 tiÜ 1-ben az egyetemes államak egy „ke
l e t  i n d i a ianak nevezett társaságot szabadalmazván 
kizárólagos jogot adományoztak neki mindazon földek
re, melyeket meghódíthatnak a „r á k t é r i t ő“ és „ J ó- 
r e m é n y s é g “ foka közt; a társaság saját érdekében a 
legszélesebb értelemben magyarázta az adományozott 
jogot.

Öt évvel később hasonló czélra és ugyan oly tér jü 
hatalommal a franczia kormány is szabadalmazott egy 
társaságot. Angolországban is keletkezett társaság azon 
czélból hogy rabszolgakereskedést űzzön; ebbeli szaba
dalmát I. Károlytól kapván, tiz évvel később a németal
földinél, öttel a francziánál.

A németalföldi a minthogy első volt szabadalma 
idejére, úgy első kezdette meg a kereskedő üzletet is. — 
Ismeretes dolog a németalföldiek függetlenségi harcza 
a spanyol uralom ellen; mely alól szabadulva mindenek 
előtt a kiállott szenvedésekért megtorlásra kerestek al
kalmat, ilyet találtak külbirtokalkon, legelőbb Afriká
ban. Oda fordították figyelmüket; hol ugyan portugálok, 
de ez időben spanyol uralom alatt állók bírtak nagy ter
jedelmű földeket. Aportugálokat tehát afrikai birtokaik
ból többnyire kiszorították, az elfoglalt földen kereske
delmi ügyelő házakat, és váracsokat állítottak, melyek 
oltalma alatt azután szabadon űzték rabszolgakereske
désüket.

Hasonló szándék vezette az angolokat is Afrika 
nyugati partjaira, a mi szükségkép versengést, egyenet
lenséget szült a két nemzet közt; 1667-ben véget vetet
tek egy időre az ellenségeskedéseknek. De különben az 
angol társaság minden szerencsés üzlete mellett is mind
inkább összeolvadván, kénytelen volt szabadalmát vissza
adni a kormánynak; s ez 1672-ben más társaságnak 
adott szabadalmat, mely „angol királyi afrikai társaság“- 
nak neveztetett.

Nagy buzgósággal fogott művéhez az uj társaság, 
mely ügyesség s tetterőben vetélkedett a németalföldivei 
akár az átalános, akár a rabszolga kereskedést kisérd 
figyelemmel. Ezrenkint szállította az angol társaság rab
szolgáit Nyugatindiába, és képes volt az ültetvényesek
nek 100 ezer írtig is hitelezni; hasonlag nagy mennyi
ségű rabszolgát hurczoltak el a németalföldiekis nyugat
indiai birtokaikra.

A franczia társaság még 1626-ban alapított tele
pet Senegal folyó torkolatánál, St. Louis-t, mely azon 
időtől jelenkorig mindig főhelye a franczia kereskedés
nek a nyugatafrikai partvidéken. Ezen társaság nemcsak 
a Nyugatindiában levő franczia birtokokat látta el rab
szolgákkal, hanem a spanyol kormány részére űzött u. m. 
szállító kereskedésben is részt vett, sőt ezen kereskedés 
a tizenhetedik század nagy részin át csaknem kizárólag 
a francziák kezében volt.

Mindazáltal ezen első franczia társaság nem so
kára megbukott, és csak rövid idő alatt a második, har
madik, negyedik engedélyeztetett, mely utolsó mintegy 
20 évig fenállt.

A 18-ik század elején békében és virágzó körül
mények közt éltek a különben vetélkedő társaságok. — 
A németalföldi B o s m a n nevű jeles férfiú vezetésére 
volt bízva, kinek eszélyteljes igazgatása mellett nemcsak 
hazája amerikai gyarmatait látta el a társaság folyvást 
rabszolgákkal, hanem mig a spanyol kormánynak is jut
tatott évenkint mintegy 8 ezeret.

E mellett — mint említők — a Spanyolország 
érdekében űzött u. n. „szállító kereskedés“ még mindig 
a francziák kezében volt. 1713-ban lejárt a francziák 
szerződése a spanyolokkal; ezen időtől leginkább arra 
fordították figyelmüket hogy saját gyarmataikat rakják 
meg rabszolgákkal.

A 18-ik század nagyobb részében Angolország 
volt az embertelen üzletnek fő előmozdítója, azon vásár
nak melyet most oly keserűen kárhoztat, és melynek el
nyomására oly erőteljes rendszabályokhoz nyúlt s oly 
roppant áldozatokat hozott. — Ez időben az angolokra 
szállott azon szerződés is, melyet a spanyol kormány 
rabszolgák behozatala végett a franczia társasággal kö
tött volt, előbbi időkben. A spanyol kormány és az an
gol társaság közt az „Assiento Contractes“ eléggé isme
retes nevű kötés jött létre, melynek erejénél fogva a tár
saságnak kizárólagos jog adatik a spanyol gyarmatokat 
rabszolgákkal ellátni h a r m i n c z éven át. A társaság 
kötelezte magát ezen idő alatt egészben 144000 tehát

évenkint 4800-at elszálitani. Joga volt ugyan annyival 
többet bevinni, a mennyit összehajthatott, de szerződé
sileg kötelezve nem kevesebbet hozni a meghatározott 
számnál. Kötelezte magát továbbá a. társaság a szabada
lomért 200 ezer tallért, és minden a birodalomba hozott 
rabszolgáért 33*/2 tallért fizetni a királynak; ezen felől 
a spanyol és angol, királyok javára az ösznyeremény 
negyedrészéről lemondani.

Ezen föltételek elég szorosak voltak, mind a mel
lett a társaság beleegyezett. Könnyű átlátni, hogy ezen 
kereskedés „a királyi afrikai társaságiak volt kizáró 
üzlete : Baudinel, kinek a legjobb alkalma volt hiteles 
adatokat gyűjteni, az ezen társaság által 1713—1733. 
közti években afrikai partokról elszállított rabszolgák 
számát évenkinti 15,000-re becsüli, vagyis egészben 
300,000-re, a minek körülbelül fele spanyol, másik fele 
a már szinte népesedő angol gyarmatokra vitetett. — 
1733—1753. közti években kivitt rabszolgák száma átla
gosan 20000-et tett évenkint, vagy 400,000-et húsz évi 
időközben. De ezen jelentékeny üzlet daczára adósságba 
merült a társaság, amiért segélyért fordultaparliament- 
hez; azonban a parlamenttől időről időre nyújtott segély 
sem tarthatá fel többé, a miért kénytelen volt szabadal
mát a kormány kezeibe visszaadni.

1749-ben más társaság nyert szabadalmat, de nem 
többé kizárólagos joggal, milyet az előbbi élvezett. Ezen 
uj társaságra bízatott felügyelni mindazon váracsakra, 
és egyéb vagyonra, a mi előbb az u. n. királyi társaság 
tulajdonához tartozott; de nem volt megengedve más 
társaságokat, melyek a kereskedésben részt akarnak 
venni, attól eltiltani, vagy bármily akadályokat utjokba 
gördíteni. Ily módon az embervásárnak tágkaput nyitot
tak, a mint világosan kitetszik E d v á r d  értesitéséből, 
a ki az afrikai partokról angol hajókon elszállított rab
szolgák számát 41,000-re becsüli évenkint. M’ Pherson 
az Afrikából 1768-ban minden utakon elszállított feketék 
számát 97,000-re teszi, mely összámból 60,000 az ango
lok, 23,000 a francziákra, a többi pedig a németalföldiek 
és portugálokra esik.

1760—1770 közti években hanyatlani kezdett az 
angol kereskedés, és ez kétség kivül azon aggasztó viszo
nyok következtében, melyek Anglia és amerikai gyarma
tai közt fejlődtek ki. A társaság szorult helyzetbe ju
tott ; a miért szabadalmát visszaadta a kormánynak.

És kiütvén a függetlenségi harcz, melyet az ame
rikai gyarmatok az anyaország Anglia ellen vittak, meg
akadt ugyan a rabszolgakereskedés is, de később ismét 
lengövé lett vészhajója, és mintha tízszeresen kellene 
pótolni a rövid idő mulasztását, a különféle pártok sok

ai élenkebben és nagyobb mérvben űzték mint valaha. 
Bándinéi bizonyltja, hogy az afrikai partokról 1798-ba 
kivitt rabszolgák száma nem kevesebb 100,000-nél, a mi
ből az angolokra 55000, a portugálokra 25000, az ame
rikaiakra 15000 esik. Bősz, véres napjai voltak ezek a 
sokat szenvedett Afrikának ; de Istennek hála ! a nyo
mor elérte már tetőpontját, melyen túl, bár halkan, le
felé száll

Két világrészt óriási hatalommal rázó események 
korát értük el. Talán mint korszakválasztó küszöbön le- 
tehetnők a gyönge tollat, a vihar után történteket avat 
tottabbra bizandók. Engedünk, mihelyt a fentebbi képe- 
mint — hitünk szerint — egészen adhatjuk át a szives 
olvasónak; de az eddig még oly csonka, hogy elnéző 
gyarlóságunktól sem reményihetünk feloldozást. Azért 
az eszmefüzést folytatjuk ugyan, de a rabszolga behoza
tal lánczolatát rövid időre letesszük, majd ismét az újjá
alakulás korszakában felveendők.

Fölvett tárgyunknak még csekély részét fejtettük 
meg, csak annyit: mikor s kik által vette kezdetét az 
Afrika nyugati partjairól Amerikába irányzott ember
vásár? A többi mint látható — kevéssé érintödött, főleg pe
dig : mi volt oka terjedésének ? és a mi ebben rejlik t. i. 
mi ragadta oly ellenállhatlanul a legpolgáriasultabb és 
legkeresztényebh népet az emberi természetbe olvadt jo
gok eltiprására egész nemzedékeket megbélyegző eszkö- 
zökhez folyamodni ? —

Nincs oly keserű labdacs, melyet kellőleg megé
desítve, a szenvedő rázkódás nélkül magához ne venne ; 
nincs oly aljas cselekvény melynek védelmére az éles 
emberi ész piszkosönérdektől vonzatva látszólag igaz ér
veket ne hozhatna föl, a mely mihelyt veszti szinleg má
sak szemében aljasitó mezét, sőt mint keblében jóté
konyságát tenyésztő tüntethetik fö l: elenyészik arcunk
ról a pír, lehullanak a szemérem korlátái. Mely nemte
len s kárhozatos tan nem talált már követőkre ? mely 
zsarnoki s legvérengzőb kormányfor mának nem akadtak 
pártolói magasztalói.

Az első tiz néger elvitelénél alig szerepelhetett 
más érdek az újdonságon kivül, de lassankint fejlődött 
az anyagi haszon érzete, mely óriási alakban nyilvánult 
N y u g a t i n d i a  fölfedezésével. Többnyire kincsvágyó 
kalandorok tódultak az első fölfedezők után a szűz anya
földre, melynek őslakói a jövevények égető szomját elol
tani nem bírván ezek ádáz dühének estek el áldozatul 
hogy pusztán maradna a termékeny föld, munkás kéz 
nélkül a kincsforrások a kalandorok és kormányaik pó- 
tolhatlan karára. Azért haladék nélkül kellett gondos
kodnia a portugál és spanyol kormánynak munkás ke
zekről ; ilyeket találtak a bizalmat érdemlők által is 
ajánlott afrikai feketék közt, kiket dib-dábért adtak 
el főnökeik, vagy a fortélyosb európainak könnyű volt 
fogni. Ilyekkel népeszték már közép és Délamerika 
térségeit; pár millió európai jólétét több millió édesanyja 
kebléről elkurczolt fekete szenvedése alapította meg. 
Dél és Közepamerika szántó földjei ültetvényei gyárai 
rabszolgák kezei alatt indultak virágzásnak kik millio
mokat hajtottak a „jobb faj“ birtokába, melyen annál 
több „ében fát“ vásárolhattak. Gyorsan nőhetett számuk 
el annyira,hogy' némely gyarmatban túlnyomók volnának 
sőt némely kerületben alig lehetne fehér embert látni, 
mint pl. St Domingó szigetén Cnbában, hol némelyek 
szerint mintegy 660000-re az 1857-iki hivatalos kimuta
tás szerint kicsinyítve — 375,000-re, megy a rabszolgák 
száma és a szabad színeseké 125,000 ; vagy Jamaikán, 
melynek lakossága áll: 9000 fehér, 81,000 színes és 
300,000 feketéből, avagy Brázilia császárságban hol a 7 
millió lakos közül 3 millió fekete rabszolga, és csak egy
millió fehér, a többi vegyfaj i n d i á n o k ,  feketék és 
fehérekből. Innen könnyű megfejteni felülkerekedésüket 
némely helyütt mint St. Domingo szigetén, honnan a fe
héreket a múlt század végén és enuek elején ki is 
űzték.

Nem különben volt ez máshol is többnyire latin 
eredetű nép által meghódított részekben; mindenütt 
nagyszáma rabszolgák nyomai látszottak, mindenütt a 
baromi munkára aljasztotí feketék vércseppei pirosiának 
és termékenyiték a földet. Közép és Délamerikában 
uralkodott ezen vérszivó állapot korlátlanul e század 
elejéig, a midőn több spanyol gyarmat forrongani kezde 
majd lázadásba tört Id, melylyel nem is hagyott fel, mig 
függetlenné nem lett köztársasági kormánynyal. — Ek
kor változtak jobbra a viszonyok az önkormányu köz
társaságban és a rabszolgaság eltöröltetett. Az Antillá
i n ,  hol a spanyol uralom épségben maradt, Cuba és 
Porto-Ricában mai napig tart a rabszolgaság, habár 
szomszédságában a kor s nemzet követelése előtt meg
hajlott angol kormány gyarmataiban — mint alább lá- 
tandjuk — nagy pénz áldozattal megszüntetve lön a rab
szolgaság.

Eddig szándékosan kerültük ha csak a tárgy vi
lágossága mást nem parancsolt, a nemesebb czélból más 
hazát kereső nép uj földén szinte meghonosult ép oly 
óriási alakúvá nőtt rabszolgaságot érinteni csak mint té - 
nyezöt a kereskedésben említettük meg a Szabad Al
bin némely kincsszomjas fiát. Most egészen ahhoz fordu
lunk melynek kebelében oly csodálatos vegyületét találni 
a legészszerübb szabadság és önző rabszolgaságnak ; mit 
midőn tenni indulunk, az immár kitört polgár harcz 
előtti időben képzeljük magunkat, mert eszmelánczola- 
tunk azon korban született.

Északamerika egyesült államaiban bár az összos 
lakosság erejéhez képest sokkal kisebb a rabszolgaság 
mint Dél és Középamerikában volt, az általános száme
rejénél fogva mégis képes lehet több helyütt a St. Do
mingo szigeten történtek második felvonását játszani, ha 
piszkos haszonlesés s vétkes szűkkeblű ség esztelen mű
vét folytatja.

Az északamerikai egyesült államak azon 13 an
gol gyarmatból keletkeztek melyek a 17-ik század kez
detével az atlanti Óceán partjain Acadía határaitól 
egész le Floridáig ¡ilapittattak, miután az előbbi század 
vége felé tett gyarmatositási kísérletek szomorú véget 
értek. 1607-ben jelent meg a Chesapeaki öbölben egy 
hajó kiköltőzökkel, az első szállitmánynyal mely Angol
országot oly czélból hagyta oda,  hogy állandóul tele
pedjék meg az ujvilágrészen. Ezen 150 fölül álló kiván
dorolt csapat építette J a m e s t o r o n - t a z  Erzsébet 
tiszteletére „Virginia“-nak nevezett gyarmatban ; 1619- 
ben népképviseletet választván részt vett a kormányzás
ban és Írott alkoimányt készített Virginia számára mely 
szabadsága talpkövét képezte. Ez volt eredete az „Egye
sült államak-“uak. Siker koszoruzván az első vállalko
zók határozottabb jellemű kísérletét, csakhamar köve
tőkre talált, a mit talán nem is előzhetett meg óriási 
benső küzdelem önmagával: mert egy részről a politi-
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kai és vallási meggyőződés miatti üldözések következté
ben személy és vagyon bátorság fenyegetve lőnek, más 
részről a király által adott tulajdoni jog a birtokokra és 
szabadságuk kecsegtetők a tengeren túlra vonulókat. 
Természetes hogy a kikerülbetlen bizonyos rosznak 
elébe tették a valószínű jólétet, nyugalmat; elnyomás ül
dözés keserű pohara helyett; a szabad mozgást, vallást 
és állami függetlenséget választottak. Puritánok, Quálte- 
rek , Katholikusak igyekeztek az Anglikana egyház 
majd később a királypartiak a kerekfej üek zsarnoksága 
alól menekülni, mit csak az Óceánon túl reménylhettek 
elérhetni.

Uj népvándorlás kalauzcsillaga világított, ezren- 
kint vettek búcsút szülőföldjüktől a n g o l o k ,  s k ó 
t o k ,  Í r e k .  Egyik gyarmat a másik után keletkezett.

Szabad kéz munkált szabad földet, és mivel fá
radsága édes gyümölcseit mindenik báboritlanul éldel- 
heté, nem tört másé után, tiszteletben tartá más jogát; 
szeplőtlenül emelkedők a szabadság terepélyes faja, 
melynek üditő árnyában százezrek tódultak biztos eny- 
belyet keresni.

Egyeseknek vagy társulatoknak bizonyos terü
letre kapott adományleveleik, uraivá tevék őket nagy 
terjedelmű földeknek, melyet a nyerők viszont feldara
bolva hübérül adhattak az Európából oda vándorlóknak. 
De a kereskedő szellem itt is utat talált könnyíteni a 
kezdeményezés nehézségeivel küzdő erős munkán, a déli 
államokban oly nyereséges czikknek, a rabszolgáknak 
behozatala által. Jó idején 1620-ban egy holland hajó 
James folyó partjaira szálitott már ki fekete rabszolgá
kat ; s ettől az időtől fogva nem szűnt meg a rabszolga
kereskedés Északamerikában, bár a közelebbi (40) évek
ben még nem játszott oly hóditó szerepet.

A spanyol öröködési háború befejeztével az ut- 
rechti békekötés alkalmával, Angolország kizárólagos 
előjogot nyert afrikai rabszolgákat szállítani a spanyol 
birtokokra is. Azonnal nagy tőkepéuzzel rendelkező tár
saságok alakultak London, Liverpol s más kikötői váro
sokban, és százankint építettek a néger kereskedésre 
szánt hajókat.

Az emberhussali kereskedés, mely által Liverpol 
jelentéktelen faluból nagy várossá lett, melynek járdája 
ember koponyából létesültnek mondaték — nagy pénz
beli nyereséget nyújtott, és hihetlenül emelte az angol 
ipart, melynek készítményem vették a négereket. Az 
északamerikai tartományok elveikhez híven ellenszegül
tek a feketék behozatalának, népképviseleteik tilták 
nyilvános határozatok által. De a rabszolgák kereskedel
mi czikk voltak, és az angol király teljes joggal szabá- 
lyozhatá a tartományok kereskedését: azért ama tiltó 
határozatokat semmiseknek nyilvánította. Tehát a gyar
matok ellenzése figyelemre sem méltatott, sem a Quá- 
kerek és Puritánok vallásos aggodalmai és jajkiáltásai. 
Mi több a most élethalál barczot vívó déli ültetvényesek 
elődei egész a trón zsámolyáig folyamodtak : ne ár. szta- 
nák el őket feketékkel. Hasztalan volt minden erőlkö
dés távol tartani a feketéket a szűz földtől; mert Angol
ország sárga guineeket akart az afrikai feketék bőréből 
kisajtolni; mitsem nyomott a latba Pennsylvania Geor
gia, Dél-Karolina törekvése távol állani a feketéktől: 
ennek is mint Virginiának mogkclle hajolnia a kényszer 
előtt és feltárni kapuit a rabszolgák befogadására; mert 
Angolországnak minden áron virágzásban kellett fenn
tartani az annyira előnyös kereskedést, — mint egyik 
szónok mondá: a lordok házában 1777-ben, midőn An
glia koronájából épen az amerikai drágakő töretett ki. 
Hol maga a fejedelem, a törvényhozó gyűlés, minden pár 
ezer fonttal rendelkező polgár elöharczosává lesz vala
mely kárhozatos intézkedésnek mint Angolországban; 
ott az adott példa vonzerővel birand minden néprétegre; 
különösen ha amaz intézkedést anyagi haszon követi, 
önkintelenül rohan a sereg vezérei után.

Nemis késtek egyes kalmárok a kormánynak em
bertelen de bő jövedelmi forrást nyitó gondoskodását 
hálaérzettel fogadva, megragadni az alkalmat a terjedel
mes amerikai birtokok tulajdonosainak kényelmére nagy 
mennyiségben hozni a feketéket. Már 1620-ban történt 
az első rabszolga szállítás; 1645-ben először hozott 
Bostonba négereket egy bostoni polgár; 1670-ben enge
délyezett eladás végett egy hollandi kapitány számra 20 
rabszolgát szállított Virginiába ; 1671-ben Barbadoesböi 
Dél-Karolinába hozattak feketék. Ugyanazon évben Ma
ryland törvény által ösztönözte a rabszolga kereskedő
ket ; a többi gyarmat is befogadta a hónuktól megfosz- 
tottakat. Az ádáz végzet a „jobb fajnak se látszott min
dig kedvezni a k a r n i m e r t  az 1651-ben lesújtott irho- 
niak közül hadifogságba esetteket szinte rabszolgákul 
adták el az angolok Nyugatindia számára. De mindez

csak gyönge előjátéka volt az utrecbti békekötés (1713) 
után következett tragoediának, hol Anglia kizárólagos 
jogot nyert a rabszolgakereskedésre, és űzte azt a leg
nagyobb mérvben a függetlenségi háborúig, melynek 
ideje alatt ugyan alább szált, de azért a bevitel Afriká
ból azután sem szűnt meg 1808-ig. Közel kétszáz mos
toha éven át eléggé elszaporodhattak a 13 államban ; és 
valóban roppant számról győznek meg a munkába vett 
népszámlások. így az 1790-beni megszámlálásnál a 13 
államban 3,929,827 lélek közt 697,897 rabszolga találta
tott ; 1800-ban 5,305,925 lelek közt már 893,045 rab
szolga ; 1810-ben 7,239,814 lélek közt 1,191,364 rab
szolga; 1820-ban 9,638,121 lélekre esett 1,538,062; 
1830-ban 12,866,920 lélek közt-2,099,031; 1840-ben 
17,063,353 közül 2,487,355 ; 1850-ben 3,059,441 fekete 
rabszolga és 463,671 szabad fekete stb.

Röviden: 60 év óta tapasztalt növekedésre épí
tett valószínű számítás szerint uj 60 év alatt vagyis 
1850—1910-ig elérheti a rabszolgák száma a 10 milliót, 
a szabad feketéké l 1/* milliót az egyesült államokban. 
E számokból kitűnik hogy 1790—1850-ig tehát a teljes 
függetlenség korszakában sem igen kedvezőbb az arány ; 
mert mig 1790-ben minden hatodik lélekre esett egy 
rabszolga, 1850-ben mindamellett hogy az Európából 
kiköltözők száma némely években százezrekre ment, 
minden hetedikre jut egy fekete, és igy jelentékeny ré
szét teszik az ösznépességnek. De mig inkább feltűnő ja- 
lentékenységttk, ha egész Amerika népességével hason
lítják össze ; mert ugyanis mindamellett hogy sok előbb 
spanyol tartomány, jelenleg függetlenség t élvező d él 
és k ö z é p a m e r i k a i  államban teljesen megszűnt a 
rabszolgaság, mégis az egyesült államakban, Brazíliában 
és a spanyol gyarmat birtokokban levő 9 1/ 2 millió rab
szolga, a bár legújabban — Brachelli szerint — 73 mill. 
vett öszlakósságnak majdnem nyolczadik részét képezi. 
Hát ha még leszámítjuk a 12 milliónyi közös néven Indi
ánoknak nevetett őslakosok nagy részét, kik földműve
lést, műipart, kereskedést nem űzvén, mások segélyét 
igénybe nem veszik, s igy rabszolgákat legritkább eset
ben tartanak ; ha ezeket kivesszük, még kedvezőtlenebb 
arányra akadunk, mert akkor a 9'/2 millió rabszolga 61 
millióra e snék. Sőt az egyesült államok déli részeiben 
vagyis az Uniótól épen elszakadni törekvő 11 államban 
a 9,103,014 lakos közt rabszolga van 3,520,902.

Ha ezek folytán tovább keresné a figyelmet 
olvasó: mi oka, hogy épen azon földön, melyen a 
legjózanabb szabadságérzet emelte a legkolossálisabb 
templomot az emberi jogok tiszteletére, ép ott ver 
legmélyebb gyökereket a súlyos rabszolgaság ? — 
kik lelkiismeretüket az erőszak mérges gyilkától 
raegovandók az Óceánon túl kerestek uj hazát csak 
színre különböző fajnak épen azon szent oltárát rombol
ják szét, melyen előbb maguk oly szorongó s buzgó ke
bellel áldoztanak ? ezekre már a fentebbiekben rejlik a 
felelet azonban még hozzá adhatjuk : hogy az üzér an
golkormánynak érdekében állt a többnyire demokrata 
jellemű gyarmatok fékentartása végett oly elemet is be
vinni, melyet szükség esetén urai ellen is fölhasználhat 
a mit valóban nem is mulasztott e l ; de különben igen 
nyereséges volt ez az angol iparra és kereskedésre ; de 
még magukra a roppant terjedelmű s több munkás kezet 
igénylő gyarmatok birtokosaira, az ültetvényesekre.

Elközelgett a 13 államban az angol uralom végé
rája függetlenné tette magát a gyarmat; a rabszolgák be
hozatala ellen táplált hajiamat nem csak kifejezhető, de 
érvényre is juttatható , de a függetlenségi nyilatkozatba 
még sem lehet befoglalni mert az által ezer meg ezer ül
tetvényes érdeke meglett volna sértve kiváltkép Georgi
nára és a két Carolinára kellett tekintettel lenni; pedig 
az uniót magán érdekek miatt elejteni nem szabad. — 
Természetes a később alaknlt és az Unióhez csatlako
zott államokban szinte nem lehet ezek pontot érinteni, 
mert már sok milliónyi töke volt bele tektetve — az 
egyesült államokban 5000 millió dollár értéket képvi
selvén a rabszolgák.

De közös elfojtott boszuság s méltó utálattal néz
ték a gyarmatosak ezrei még a függetlenség előtt Angliá
nak vérfagylaló üzérkedését oly indulattal közvetlenül 
a forradalom előtt és alatt. Nem lesz helyén kivül följe
gyezni J e f f é r s o n n a k  a közhangulatot jellemző pár 
szavát. Angolország üzérkedése fölött uralgó közös bosz- 
szuságnak leginkább Ő kölcsönze élesen metsző nyelvet. 
A függetlenségi nyilatkozat tervezetében ő maga is rab
szolgatartó mint Virginiának minden nagy birtokosa, a 
következő sorokat iktatta be 1 „Nagy Brittania királya 
embertelen háborút viselt maga az emberi természet el
len ; az élet és szabadság jogait egy távollakó nép tag
jaiban sértette meg, kik rajta soha sérelmet nem ejtettek,

fájdalmat nem okoztak, kiket ő mégis elfogat, és más vi
lágrészbe rabszolgaságra vagy a tengeri ut alatt bekö
vetkezhető nyomorteljes halálra burczoltat. Ily tengeri 
rabló barczot folytat Britannia keresztény királya, mely a 
hitetlen hatalmaknak gyalázatukra válik. Erősen eltö
kélve ember vásárt tartani, beavatkozási jogát meggya- 
lázta a törvényhozóknak azon aljas kereskedés meggát- 
lására czélzé kísérletét meghiúsítván. És hogy a kegyet
lenségnek összege kiegészítve legyen mi által teljes vi
lágban tűnjék föl, ugyanazon lényeket köztünk fegyver
fogásra izgatja, hogy a szabadságot, melytől épen ö fosz
totta meg szegényeket, kivívják, azon nép legyilkotásá- 
val, melynek nyakára ő tolta amazokat. Ekkép törekszik 
egy nép szabadsága ellen elkövetett bűneit lemosni más 
bűnök által melyekre azon maga letiporta népet iz
gatja,“ — E szavak ugyan hiányzanak a függetlenségi 
nyilatkozat hivatalos szövegéből mert Georgia és a két 
Carolinára kellett tekinteni -. de mindamellett éles u fe
jezik ki a gyarmatosak nézeteit.

(Vége következik).
MARKOS MIHÁLY.

Élettani vázlatok.
Mi k ö z ü n k  van a l e v e g ő h ö z ?

1. \

Nincs a természetben hatalom, mely az ember
rel bensőbb, közvetlenebb viszonyban állana mint a 
lég. Ha testünk nyílásain nem hathatna is belsőnkbe, 
szüntelen érintkezésben volna testünk felületével. 
Ő az, mely szárnyain hozzánk rüpiti a hangot és vi
lágosságot ; mely hűti és hevíti, áztatja és szárítja 
testünk felületét, s mely minden oldalról! nyomása 
által, érezbetlenül bár, de ellenállhatlan erővel saj
tolja tagjainkat határozott formákba.

A puszta érintkezés által gyakorolt befolyásnál, 
még hasonlithatlanul többre képes a lég, mely bel
sőnkbe nyomul. Midőn beszivjuk lágy, hajlékony, 
alaktalan ; oly nyers anyag, melylyet a világ minden 
polgára egyenlő tulajdonságúnak, vagy jobban mond
va, minden tulajdonságtól mentnek azaz olyannak 
óhajt, melynek sem szaga, sem ize, mely se nem 
nehéz se nem könynyű se nem nagyon meleg se 
nem felette hideg. Ezen igénytelennek látszó anyag
gal az állati szervezet csodákat müvei. Mert midőn 
a lég, mely alig időzött nehány pillanatig bensőnkben, 
hangunk rezgéseit hozva magával, ismét visszatér, 
tartózkodási helyének legegyénibb bélyegét viseli 
magán. A szellem saját alakját kölcsönzé neki. és a 
mily megkülömböztethetlen a lég melyet a szegény 
és gazdag a lángész és hülye b e 1 é g z e tt, oly 
könnyű a k i l é g z e t t n e k  nehány rezgéséből 
megtudni, mily múltja volt, mily jelenje van azon 
embernek, ki e léget ilyenné idomító. A világ egv 
anyagát sem lehetne ily könnyűséggel alakitni. 
gömbölyitni, és a beszélő ajkáról oly gyorsasággal 
a hallgató füléhez szállítani.

De a magányos ember, az alvó. a néma, kitől 
megtagadtatok lelki állapotának légrezgésekben 
adhatni kifejezést, szinte vágyva szívja magába a 
levegőt, s hallgatva meríti keble mélyébe, hogy 
belőle testi életét alkossa és lentartsa.

És e lég az, melyet utjain követni, melynek 
munkáit fürkészni, jelen feladatunk.

A lég melyet beszivunk, a tüdőbe jut, a tüdőből 
a vérbe, s a vérrel testünk minden részébe.

Mai nap már minden művelt ember tudja, hogy 
főkép egy anyag az t. i. a légnek élenye, mely a 
tüdőből a vérbe s a vérből testünk egyes részeihez 
vándorol.

Ép oly ismeretes, hogy ezen éleny a test merő 
részeivel egyesül, hogy hozzájok ép oly viszonyban 
áll, mint a levegő élenye a lánghoz, az ember 
elégethető anyagait, elégetteké változtatja, s ez által 
azon melegséget és mozgást hozza létre, mely az 
élő gépezet ismertető jele. A mily ismeretes a lég 
élenyének ezen végezélja, oly kevéssé van elterjedve 
azon módok és utak ismerete, melyeken e czél 
eléretik; pedig ezek, miután az egésség lényeges 
feltételeihez tartoznak, nem kevésbbé figyelemre 
méltók.

Az éleny mindenek előtt a tüdőbe jut. Mi a 
tüdő ? Egy az egyén szükségletéhez képest, kisebb 
nagyobb terjedelmű felület, mely középnagyságú 
felnőttnél, kiterjesztett állapotban mintegy 100 négy - 
szöglábnyi térmével birna. E felületet igen vékony 
és folytonosan nedves hártya képzi ; a hártya egyik 
oldalán van a lég, mely a légcsőn át behatott, másik
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oldalán a vér, mely a szívből jő s a szívbe visszatér; 
hogy e nagy területű hártya az aránylag szűk mell
üregben elférjen, természetesen számtalan redőkbe 
van összetűzve s egy parányi osztályokra elágzó 
zacskóhoz hasonlít.

A vér és lég ezen egyszerű, érintkezése a tü
dőben, már elég arra, hogy egymással kölcsönös 
viszonyba lépjenek-, mert az élenynek, mint minden 
légnemnek az a sajátsága van, hogy minden folya
dékba, mely általa még nem telittetett, behat. A 
folyadékban mintegy feloldatik. Annak megvilágí
tására hogy miként történhetik ez, szabadjon egy 
példára hivatkoznunk, melyet' olvasóink gyakran 
tapasztalhattak. Ki ne látta volna számtalanszor 
mint megy „borban fölfelé a gyöngy?“

A parányi hólyagcsák, melyek a pezsgőből 
fölszállanak, egykor mint szabad lég hatottak a fo
lyadékba, s belőle elszállva ismét olyanná válnak. 
Hasonlót tapasztalunk a vérnél is, mely élenyben 
szegényen érkezik meg a tüdőbe s ott nyújtott lég
nemmel megtelik.

A vérnek azonban még egy nagy. előnye van 
minden egyéb folyadék fölött. Telve van ugyanis 
számtalan" apró korong-alakú lestecskékkel, melyek 
különös mohósággal felszívják s magokban meg- 
sűritik az élenyt.

E vértestecskék melyek fontos közvetítő sze
repet játszanak a lég élenye és a test merő alkrészei 
közt, az embernél kerekalakuak, s nagyban hason- 
litna'k közönséges érczpénzeipkhez. Oly parányiak, 
hogy egy gyűszűnyi egészséges vérben négy egész 
öt millió ily testecske van ; a 1 2 —15 fontnyi vér 
pedig, mely az egészséges emberi testben cser- 
gedez, több billiót tartalmaz. E testecskék pirosak, 
s a vér egyedül nekik köszöni szép piros színét, 
mert ha belőle eltávolíttatnak, átlátszó színtelen 
folyadék marad vissza. Szinökre az éleny nevezetes 
befolyást gyakorol; a testecsek szine ugyanis annál 
élénkebb világosabb, mentül több élenyt vettek fel, 
mig ha ez élenytől megfosztatnak, szinök sötét 
csaknem fekete lesz.

Azon előny, melyet a vérben úszó me r ő  
élenyvivő nyújt, abban áll, hogy csak e módon volt 
lehetséges azt maradandólag a vérben tartani, mert 
a véredények falazatain a vér folyó része ép ugv 
átszivárog mint az itatós papíron, melyet szűrlelésre 
használunk. A merő vértestecsek azonban, finomsá
guk daczára sem képesek e falazatokon átnyomulni. 
Ha tehát folyadék volna az élenyvivő, úgy ez a vér- 
vizével csak hamar kiszivárogna a véredényekből, 
és igy a tüdőhöz többé nem találna vissza. Dé 
minthogy szilárd, megmarad a vérben, s miután a 
bőrnek, húsnak és zsigeieknek átadta élenyét, meg
sötétedve visszatér a tüdőbe, hogy azt ismét piro
sán hagyhassa el.

E testecsek igen aprók, vagyis a belénk ol
tott élenyvivő linóm por alakjában úszik ereinkben.

Mi jelentősége van ennek ? könnyen megtud
hatjuk, csak nézzük sorra mily változásoknak van 
alávetve a vértestecsek nagysága különböző élő 
lényeknél és vizsgáljuk mily következmények szár
maznak e különféleségből az állati életre nézve. Ily 
szándékkal tekintve körül, egy ritka, de mindamel
lett igen ismeretes állatkára bukkanunk, a p r o -  
t e n s  a n q u i n u s r a ,  mely az adelsbergi bar
langban, napvilágot soha nem látva, csendes reme
teéletet él. Ennek vértestecskéi oly nagyok, hogy 
csaknem szabad szemmel láthatók. Tulajdonosuk 
holnapokig, sőt évekig elél anélkül, hogy táplálé
kát venne magához, és e majdnem hihetetlen böj
tölése daczára sem sokat vészit súlyából. Hanem 
aztán évekig is elül, mozdulatlan, egy és ugyan
azon helyen, mig mélabus szivvesése csak lassan 
forgatja a vért ereiben. Ha evvel összehasonliljuK 
a nyughatatlan, örökké mozgó madarakat, melyek 
oly mohó étvágygyal vannak megáldva, hogy életük 
felét az eyés foglalatosságának kénytelenek szen
telni, és tekintetbe vesszük, hogy vértestecseik a 
legkisebbek közé tartoznak, befogjuk látni, hogy az 
élet vidorsága, elevensége a szükségelt táplálék 
mennyisége s a vértestecsek nagysága, egymással 
a legszorosabb viszonyban állanak.

És e viszonyt könnyű megérteni, mert men
tői apróbbak az élenyt felszívó testecskék, annál

nagyobb felületet kell a légnek aránylag nyujtaniok, 
annál többet vehetnek fel. Egyenlő mennyiségű fa, 
forgácsokra faragva sokkal hamarább elég, mintha 
egy darabban tesszük tűzre.

Valamint a tüdőben úgy áll a dolog azon he
lyeken is, hol a vértesteesektől az éleny elvonatik. 
Ott is annál szélesebb az érintkezés testünk elé
gethető részei s a vér élenye közt, mennél aprób
bak az élenyt vivő testecsek.

A testecskék kicsinysége mellett azok s z á- 
m a is sokat nyom a latban, mert hisz minden ily 
testecske egy-egy futár, mely a nyert élenynyel 
megrakodva kívülről befelé siet. És azért boldog
nak nevezhető az, kinek vére ily testecsekkel gaz
dagon van megáldva ; e gazdagsága jelét gömbölyű 
rózsás arczán hordja, melyet a nép szája is az 
egészség symbolumaként emleget, ellentétben a 
vértestecsekben szükölködőnek halvány arczával."

De mi hasznát vennők a testecseknek ha azok 
nem lennének szüntelen mozgásban? S mit hasz
nálna mozgásuk is, ha a lélekzés által nem szállít— 
hatnók hozzájok gyorsan és folytonosan az .élenyt ?

Legyen a ver bár mily gazdagon ellátva vér- 
testecsekkel, ha a szívverés lassú és gyönge, ha 
csak kevés vér nyomatika tüdőkbe, s a test eléget
hető részecskéihez, akkor a felvett éleny szintén 
nem lesz elegendő arra hogy vigan lobogtassa az 
élet lángját. E körülménynek tudata is régen át
ment a népbe. Az olyan embert, ki bár duzzadásig 
telve van vérrel, de kinek arcza élénk pirosság he
lyett sötétvörös vagy kékes szint mutat, soha nem 
tekintjük az erély és tetterő példányképének.

Ez okból kell, hogy a szív lüktetése s a mell 
légszívó mozgása egymással a legszorosabb össze
köttetésben álljon. Ki ne tapasztalhatta volna önma
gán hogy midőn szívverése gvorsabbodik, lélekzete 
is mélyebb és sebesebb lesz. Ha meredek hegyre 
mászunk, ha dús lakománál bőven ellátjuk testün
ket tüzelő anyaggal, vagy ha emésztő szenvedély 
lobog fel keblünkben, nemcsak ereink vernek lázas 
gyorsasággal, de légzésünk is sebesebbé válik.

Dr. B e s z e d i c s  Ede .

(Folytatása következik).

TofFana vize :=aqiia toflana.
A történet azt állítja — lehet alaptalanul — hogy 

Nápoly, Róma és Fiorenza, ama táj, hova minden kor- 
beli, de kiválólag a 16 és 17-dik századbeli knruzsolók 
bűvölök, bravok és méregkeverők homiczid kőbőr csa
pata, kik lialáltrejtő üvegcséjüket majd idegen földön 
árulgaták, majd bosszú, örökségi vagy szerelmei fondor
latok és sikkasztásoknál — hol valakinek mindig áldo
zatul kelle esnie — önmaguk hajták végbe a gyilkos 
tényt. N. R. és Fiorenzban mondom mintegy légyotti 
telepen, üté föl tanyáját. Ki netudáezt? ki nem ol
vasta Lucreczia és Caesar Borgia bűnterhelt korát. — 
Borgia Caesarét, ki Párísban Settát a pápai Nuncziust 
csak azért mérgezé meg Cantarellával, mert e főpap — 
Caesar terve ellenére — tudtnl adá XII. Lajos franczia 
királynak, hogy a pápai elválási engedély — daczára 
Caesar tagadásának — a király számára Caesar Bor
gia kezeiben van. — Szintén e Cantarellával ejteté ő ha
lálos szenderbe Zizimet Bajazet török sultán öcsét, ki 
menedéket keresett Róma szent falai közt. S miért ? 
300,000 darab aranyért. így kelle Capranak is a pisarói 
püspöknek meghalni, mert a Vaticán kapuit Borgia 
terve szerint nehány perczczel elébb be nem záratá. S e 
sors érte volna a római bibornokokat, kik vétkes nézeteit 
nem oszták; de a Nemesis úgy akará, hogy saját magát 
s a szellemdus VI, Sándor pápát mérgezé meg. A római 
szentséges atya rögtön kimúlt Pontames és Sennazar 
nézeteik szerint azért, mert ama arany ereklyét az üd
vözítő testével, melyet Astrologja tanácsára életében 
mindig nyakában hordoza most hála szobájában felejtő; 
de az erősebb Caesar erős hányás után, s mint Írva van 
egy élve fölhasitott borjú hasába búván — egész élété
ben sínylődve ugyan — életben maradt.

Ki nem telnék el iszonynyal, ha IX, Károly vér
ontó korát képzetében forgatja, kinek anyja Medici Ka
talin rejtélyes szobáiban valódi méregkeverő műhelyt 
állita föl, hol egy fiorenczai földijétől beavattatva ön
maga készité a mirenyoldatokat, melyekbe regé ny s

vadászat tartalmú könyvek lapjait áztatá. S kiket a 
vesztő börtön (onbliettes) folyosójára csalogatnia nem si
került,de mégis másnap viradóra meghalniok kelle, azok
nak estve egy ily aranynyal és képekkel ékített könyvet 
háló szobájuk asztalára tétetett. — A lapozó nyelvén 
nedvesített ujjával sejtelme ellen önmagát mérgezé meg; 

•És e gonosz királyné, miként a későbbi férj ölető Me
dici Mária a fényes művész Mecaenes Loorenzo Medici 
családjában születtek.

Ki nem ismerné végre XIV. Lajos uralkodása 
korát, melyben alig múltak hetek, hogy az aristokratis- 
musból, sőt a király oldala mellől is valaki az annyira 
hírhedt „poudre de succession“ áldozatjává nem esett 
volna.

A mérgezés már a római Caesarok és görög 
Archontok korszakában ismert dolog volt, s leginkább 
büdös bürök (csomorika-cicuta virosa) füzetével történt 
az, melyet áldozatuknak arany és kristály poharakban 
nyújtanak, talán onnan veszi eredetét a szójárás : „A ki 
nejét nem szereti, csomorikát adjon neki“. — A  római 
birodalom hanyatlásán, a fenyíték és erkölcs enyésztével 
s a társadalom ziláltságával óhajtott eszköz va!a ez sok 

’ gonosztevő kezében nemtelen bosszúálló szándékuk 
végrehajtására. Sőt, volt idő, midőn Rómában a mérge
zés oly napi renden volt, hogy Róma gyógyászai idejük
nek nagyobb részét, a nem csak lappangva, de nyilván 
készített, hogy ne mondjam gyártott mérgek óvó és ellen
szerei föltalálására valának kéntelenek fordítani.

A toffana-viz, vagy Toffa vize (aqua della Toffa, 
acquette di Napoli, di Pérugia vagy csak egyszerűen 
acquetta) a XVIII-dik század közepén lön oly hírhedté. 
Azok, kik a meseszerüt a bűvöst a borzasztót kedvellék, 
termékeny képzelgésük közepeit azt vélek, és álliták, 
hogy e méreg készítője, embertársát szűk börtön falak 
közé avagy kalodába szorítván bóditó szerek kis és is
mételt adagolásával folytonos ingerlés közt dühös őrjön
gésbe hozza mindaddig, mig a düh és kin miatt a szeren
csétlen szájából tajték nem ront elő.E habot leszedi s egy 
pohár ó borba keveri, mire aztán készen van a méreg.

' Büchner hírneves vegyész. (Inbegriff der Phar- 
maczie czimü müvében) azt mondja róla : „E méreg ne
vét egy Toffa nevű némbertöl veszi, ki majd Palermoban, 
majd Nápolyban tartózkodók. Ez álnok nő nagyobb ál
tatás végett tuda a méregnek — azt Barii szent Miklós 
mannájának (manna di san Nicolo di Bari) nevezvén, 
vallási színezetet" adni. Az üvegcsék, mikben a mérget 
szanaszét küldözgető, köbalakuak s kék színűek voltak, 
rajtuk szent Miklós képe beégetve, és S. N. (san vagy 
sancto Nicolo) betűk vésve. A csalfa hitetés annyival in
kább sikerült, mert azon hit uralga akkoron, mikép 
szent Miklós sírjából csodatevő olaj bngyog k i ; ekkép 
sokáig kikerülhető a törvényszékek nyomozásait, mig 
végre elfogatott s kiválván kinpadon bűneit VI. Károly 
császár alatt Nápolyban a közpiaczon nyilván meg- 
fojtatott.

Coblenzi tanár Wegeler birt egy toffana vízzel 
telt s légmenetesen (hermetice) zárt üvegcsét, nem tu
dom él e még a tisztelt tanár.

A méreg alkatrészei ugyan közzé nem ■ tétettek; 
azonban Hoffman Fr, tudor azt állitá, hogy a császár 
házi orvosa Garelli irá egykor levelében neki mikép a 
toffana viz nem egyéb mint jegeezült mireny vizes ol
data (wässerige Auflösung des krystallisirten Arseniks) 
melyhez a cymbalaria fükivonata vala kevesve : irá to
vábbá, hogy ezt a Császár önnön szájából hallá, ki a 
bűnvádokmányo'kat személyesen olvasta. Az olaszoké 
vizet még apua Cantarellának is (körösbogárviz) ne
vezik.

IJjabb időben az izgonez (meloe vesicatoris) le
párolt vizét vegy kémlet alá vetvén, benne egy illő s fö
lötte edző égényolajat találtak, mely egy egészen átlát
szó Robiquet által fölfedezett anyaggal vegyileg van ösz- 
szekötve, s ebben rejlik a méreg életölő hatása. Ebből 
nagy adag kínos görcsök, gyomor és béllob után gyorsan 
ö l ; kisebb adag pedig, emésztési zavarokat, sorvadást 
és lassú halált okoz. Ezen adatok valószinüek, mert 
tudjuk hogy olaj jelenléte a körösbogárrali mérgezést 
súlyosbítja azáltal, hogy a hatályos kivonati anyagot 
föloldja mikép azt Orfila számos állatokoni kémlet által 
bizonyítja.

Ozanam is ki hosszas ideig olaszhonban tartóz
kodók az imént mondottakot megerősíti, állitván, hogy 
ezen mérget Romában Bolognában és Nápolyban titkon 
még ott léte álatt is készítők, miután ott szerinte szoros 
érteményben orvosi rendőrség sem vala, állítja továbbá 
hogy ott e méregnek három neme készült. Egyik az iz- 
goneznak viz és lángban készült lepárolása va la .— Az
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igy nyert folyadék színe sárgásdad, és szagtalan vala; 
légmentesen zárt üvegekben tartaték, mert légnek és vi
lágosságnak kitéve edző tulajdouát elveszte. Ellenszer : 
nyákos italok, később kámfor.

A  második készítmény: a fehér mirecssav heví
tett hamvának lepárolt vizbeni oldata, mely hamaggal

vala összekötve Fowler mirenyt artalmu hamaga. Ellen
szer ; víztartalmú vaséleg (hydras ferri oxydati.)

A harmadik készítmény: jegeczült eczet savas 
óloméleg tömör oldata ez tiszta átlátszó, szagtalan édes- 
ded izü folyadék, más vizes italokba öntve, ezeket pilla
natig tejküllemü homályai festé meg, s ez az mely lassú

sorvasztó halállal ölt. Ellenszer : liánytato gyök 30 sze
mernyi adag később mákony.

És igy Garelli szerint a toffana vize: jegeczült 
mireny vizes oldatának és a ezymbaluria fűvonatának 
keveréke.

PATRUBÁNY ANTAL tr.

(Nápolyi
czimü 4 felvonásos tragoediából *). 

I z s ó i d .
Oh asszonyom! kéréseim tehát 
Mi haszna vesznek el, te nem figyelsz 
Reájok. A vigaszt is megveted,
És szántszándékkal élesíted a 
Keserv szivedbe nyúló tőreit.
Már háromszor kerülte meg a hold 
A földet, és bágyadt szemedbe még 
Nem jött azóta álom, ajkaid 
Nem izlelék a kedvencz étkeket.
Te vétkezel, midőn kegyetlenül 
Ekként sanyargatod szép éltedet,
S letéped arczodról szándékosan 
Az ifjúság édes virágait.

M á r  i a.
Szegény Izsóid! Átlátom szavaid 
Igazságát, de nem segíthetek ;
Tehetek én arról hogy képtelen 
Vagyok élvezni a föld kéjeit ?
A természet megszegte esküjét;
A vérrokon a vérrokon szivét 
Gyilokkal döfte á t ; testvér testvér 
Ellen fena tört; és férjemet 
Elveszti a rokon bűnös keze.
Látott-e még a föld ilyen gyilkost ? —
Nápolyban ah ! csupán egy özvegy él,
S ez egy is én vagyok. Nem zárt a sír 
Ölébe még ily hamvakat soha 1 —
Reszketve hozta meg a levegő 
A hirt a mely haláláról beszélt;
S remegve szól az alkonyi szellő 
Johanna gyásztettéről mostan is. (Sír)
Egy vágy hevíti még bús keblemet:
A sírba szállni, hol talán ismét 
Megláthatom lelkem másik felét:
A sir hideg, sötét űrében is 
Egyetlen boldogságomat; igen Izsóid 
Én meghalok, érzem hogy meghalok;
Valami von ellenállhatlanul
A túlvilág mesés határai
Felé, és én megyek, igen igen megyek.

I z s ó i d .
Feledve hát minden, mi tégedet 
A földhöz lánczol mint gondosjó anyát.
Neked fiad vau: oly fiú, ki az 
Apáért boszut állhat egykoron ;
De ha ő téged elveszít, ugyan 
Ki védi meg a még gyámoltalant ?
Élned kell, hogy meg ne halljon ő.

Má r i a ,
Igen! ha élni még lehet: legyen !
Én élni akarok hogy éljen ő 
Is : jó fiam: egyetlen gyermekem ;
Szeretete enyhitni fogja majd 
Keservemet, s ha felnövend : boszut 
Áll atyja gyilkosán. De hát váljon 
Kérdőre vonni a gyilkost lesz-e 
Elég erő és elhatározás 
Szivében ? Valy nem oltja ki a bősz 
Vipera, mely férjem áldott vérét 
Kiszívta, éltét és enéletem ?
Nem űzi-e a félelem bőszünk 
Elől, Nápoly kegyetlen asszonyát ?
De sőt hallottam is már effélét 
S ha jól emlékezem: egy jó barát 
Intett is engemet ilyesmire.
Nem nem ! itt várni nem lehet ; a perez 
Hatalma kényszerít; itt tenni kell;

*) A nemzeti színháznál elfogadtatott, s nem so
kára előadásra kerül.

m é M m m
Itt tenni és azonnal tenni kell.
A sors kívánja hogy a boszuló 
Én, én legyek. Késő be\ árai a 
Csapást, és a halogatás önön 
Fejünkre méri a gonosz halált.

I z s ó i d .
De hát testvéred ellen akarnád 
Vezetni a boszú vak eszközét ?
Hisz úgy te is azon véteknek léssz 
Szolgája, melyért bosszút állni a 
Kötelesség és szived ösztönöz.

Má r i a .
Nem, ő nem testvérem többé e szent 
Köteléket: testvériség, a tőr,
Melyet mi ellenünk élesre fent 
Széllyel szaggatta rég; avagy, oh mond :
Testvére-é a kavics a gyémántnak,
Mivel egy föld hordozta méhiben ?
Testvére a rózsának a tövis 
Mert égy bokor ikerezülöttei ?
Testvére az illat a méregnek,
Mivel egy virág kelyhéből szállnak el ?
Testvérek-e a nap és az éj,
A villám és a nyári langy eső ? —
Testvért testvérhez csak a szeretet 
Lánczol; köztünk szeretetről csupán 
A gúny keserűségével szabad 
Beszélni még. Ő volt ki a természetet 
Gáládul meghazudtold, nem én ;
Tehetek én arról hogy a kígyó 
Testvérnek szid, rágalmaz engemet ?

I z s ó i d .
A testvérgyilkolás gyalázatát 
Nem mossa ki az ész soha a szív 
Fehér redőiből. Hiába akarod 
Kitépni most a lelkiösmeret 
Nyelvét kebledből, majd ha boszudat 
Vétkes kezekkel végre hajtliatád,
Érzed csupán nagy vesztességedet.

Má r i a .
Eredj és hagyj magamra. Nincs reád 
Szükségem. Jóságod felejteti 
Veled kötelességidet; szándékomat 
Nem akarom, könyörgő hangodon 
Szétolvadván, renyhén elejteni.

I z s ó i d .
A mint parancsolod nemes úrnőm!

(El a baloldalon.)
M á r i a .

(Érzékenyen.)
Megállj, megállj édes dajkára, te hű 
Barátnőm, kedves vigasztalóm ! hiszen 
Szétmarczaugolja szivemet szavad.
Nem nem, én neked nem parancsolok,
Nem úrnőd, éli jó testvéred vagyok.
De nem! nem hívom vissza őt, habár 
Ketté szakadjon is szivem ; hanem 
Élesre fenve tőrömet rideg 
Odvából a gyilkost fölkergetem,
És vérszomjas keblébe mártom azt.
Azonban hát ha gyarló szemeim 
A dühtől megvakulva nem látják 
A valót és Johanna megtérvén,
Fiam és engem nyugalomba hágy,
De sőt bocsánatért esengve a 
Porig hajol igazságunk elölt ? —
Nem, ezt Johauua nem teszi; ámde 
Nem indul-e meg testvéri szive 
Fájdalmamon s váljon nem látja át,
Hogy végre is veszélybe ejti őt 
Határt nem ismerő kéjszomja és 
Dühe ?! (Letérdel) oh nyílj meg hát irgalmas ég, 
És küldj sötét agyamba fényt, hogy az 

' Igazság homályban tévelygő

Rejtélyeit megoldani, legyen 
Elég erőm, elég okos eszem.
Oh ég, halld meg a föld kérelmeit.
Hogy a föld is meghalljon tégedet! —
Hiszen te látod istenem, hogy én 
Nem szomjazom a testvér életét,
Hogy a lélek hangjától irtózom,
Hogy nő vagyok, ki aggodalmait 
Legyőzni nem bátor, nem vakmerő.
Oszlasd el Isten kételyeim és 
Leborulok magos színed előtt,
Hogy megbocsáss nagy bűnömért nekem.
Lelkem két őrvény közt áll, ingadoz,
A testvérgyilkolás és a boszú 
Között. Ki mondja meg hová sülyeszt 
Az jelhamarkodás, ki mondja meg :
Mivé tehet engem s mivé teszi 
Fiamat a késő felébredés ? !
Isten, te látod nem birom tovább 
Yiselni e kettős terüht, bocsáss, oh 
Bocsáss meg a kétségbesés őrült 
Fájdalminak, én összeroskadok.

(Egy üvegcsét vesz elő.)
E lassú méreg itt véget vetend 
Küzdelmeimnek nemsokára már.

(Ajkához emeli.)
Jer édes alkonyat, borulj lankadt 
Pillámra, jer ölembe zord halál. (Künn zaj.)

(Elrejti az üveget.)
Ki az, mi zaj ? (Felkél) talán az ég nesze,
Mely tettre ébreszt és tusára hí —
Igen, igen! Az intés jókor jött.
Ne volna egy barátom is e tájtt,
Ki engemet a vésztől óvjon és
Boszulja meg, ha éngem bántanak ? stb. stb.

FARKAS ALBERT.

a  aissaiülSrl iassJsa.
Regény

B A L Á Z S  S Á N D O R T Ó L .

( F o l y t a t á s ) .

ÖTÖDIK FEJEZET.

Nagy tervek.
A mi a boldogtalan Sári s a leirhatlanul föl

ingerelt Szabó Jakabné tejéns asszony között a kony
hában történt, azt főkép a ház asszonya iránti te
kintetből idomosabb lesz elhallgatnunk; szomorú 
tényként csupán csak annyit parancsol följegyez
nünk a történeti hűség iránti szigorú lelkiismeret, 
hogy midőn Sári a késő esthajnalon a nagy vigan 
hazatért tehenek megfejése végett a pajtában meg
jelent, mindkét arcza szoktalanul piros, sőt kékbe 
játszó színben volt, úgyhogy csak egy kissé élesebb 
látású szemmel is azonnal iöllehetett fedezni, hogy 
e különben is pozsgás arezok sokkal duzzadtabbak 
valának, mint egyébkor.

A mi Szabó Jakab uramat illeti, ő boltja kis 
ketreezében legalább pillanatokra biztos menedéket 
talált, s hő ideje maradt háborillanul elmélkedhetni 
a hihetetlen és rémitő dolgok felett, miket felesége 
szájából hallott. Elmélkedett is. és pedig oly neki 
keseredett, keserves arczczal, hogy Antal, a ki 
hosszas taaasztalása folytán oly biztosan tudott ol
vasni princzipálisa szemeiből, mint akármelyik tu
dós csillagász az ég boltozatjáról, azonnal megsej
tette a nagy vihart, s nem állhatta meg. hogy 
legalább egv néma pillantással meg ne kérdezze 
főnökétől, hogj hát baj van megint ? A jámbor 
princzipális azzal válaszolt, hogy egy kalamáris 
alakú, mesterségesen készített üvegből (jóféle seprő 
pálinka volt benne) jót húzott, s azután nagy. 
aranypeesétnyomóval díszített mutató ujját ajkára
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helyezte. Antalt e körülmény azonnal meggyőzte a 
baj rendkivülisége felől, s részvétének kifejezéséül 
jól mcgliúzogálla a kis pisze Pepi fülét, a ki nagy 
vakmerőn azt gondolta, hogy ő most már kénye 
kedve szerint gazdálkodható a ezukor sütemények 
között, s alig, hogy észrevette, hogy az Antal ur 
figyelme gazdája körül van elfoglalva, egy egész 
katulya hurkos mandulát szórt szét a padlózaton, 
mélyebben és ügyetlenebből rögtönözvén egy be- 
markolást, mint azt már alkalmakkor tévé.

Alig hogy az Antal és Pepi közötti ügy be
fejeztetett (hogy e „lovagias“ kifejezést használ
juk) Szabó Fererncz uram a becsületes lakatos
mester vetődött be a boltba, pálinkás jó napot ki

szó nélkül fogadta az egész hirt, s általában arcza 
nem mutatott semmi rendkívüli megütődést.

— Bolond ember lett volna az, a ki ezt az 
egész dolgot előre ép így ne látta volna, — mondá 
kis idei szünet ¿lián, inkább a harag, mint a meg
lepetés hangján. Te is beláttad mindezt edes öre
gem, csakhogy nem merted szemeidet nyitva tar
tani. Minden órán váriam már valami effélét, mióta 
az a borsó szalmára való dialristáné a házhoz ke
rült. Isten csodája, hogy még eddig várakoztak.

—  De hát mit tegyünk, mit tegyünk? Taná
csolj hát valamit!

— Mit tegyünk ?! kiállá haragosan fölpattanva 
a lakatos mester s oly erős hangon, hogy nemcsak

redni, mert rendkívül csúf szája van s a feleségem 
is csak őt pártolja.

— De már ez még is sok bátyám! ez már férfiat- 
lanság, hisz utoljára is, csak te vagy az ur a háznál.

— Halkabban az istenért, — mondá a sze
gény megrémült vegyes kereskedő, aggodalmas 
pillantásokat vetve mindenfelé még az utczára is — 
persze hogy én vagyok az ur a háznál, de lásd, 
mindig békeszerető ember voltam, s nem akarnám, 
hogy a szomszédság megtudjon  ̂valamit szegény fe
leségem eszelős volta felöl. Ők pedig fogadom, 
olyan lármát csapnának, hogy az egész ulcza felri
adna bele.

A lakatos mester jó darab ideig szd nélkül s

Látogatás a szeghasí várfcastéltyfeattr

vánván a már teljesen megnyugodott Antalnak, vala
mint magának Szabó Jakabnak is, ki a köszöntésben 
bizonyos szándékos ezélzatot találván, csak imént 
véghez vitt gondiizési kísérletére, mélyen elpirult, 
de elég ügyes volt arczának e gyengeségét néhány 
teleszáju pipafüst nymbuszával elfedni.

— Hány hét hat hét öreg? — kezdő meg a 
társalgási a lakatosmester a maga részéről szin
tén rágyújtván öblös tajték pipájára, mely ritka 
leleményességgel egy lefejezett török basa turbán
nal övedzett fejét képezte, hangosan hahotázó száj
jal és oly vastag izmos nyakkal, hogy azt bizony 
nehéz lehetett leszelni egyetlen csapással.

— Bizony mindinkább csehül vagyunk - -  
sohajtá a jámbor ember, ki mint a gyerekek szoktak, 
már félig rnegvigasztalódott, hogy akadt valaki, a ki
nek baját elpanaszolhatta.

Á derék lakatosmestert bátyja közleménye 
nem lepte meg ép oly elszörnyülködtető mérték
ben, mint azt ezen valóban rendkívüli dolgoktól 
várni lehetett volna. Minden zajosabb kitörés, sőt

az épen staniczli ragasztásban fáradozó Pepi ej
tette ki kezéből a csirizes bögrét, hanem még 
maga Antal is annyira meghökkent, hogy elfeledte 
a Pepi megezibálni ügyetlenségéért. — Mit te
gyünk ! Hát talán bizony inég ezt kérdezni kell! 
Mindenekelőtt pokolba kergeted a diátristánét, s 
azután megmondod a feleségem asszonynak, hogy 
felhagyjon hóbortos bolondoskodásaival, s ránezba- 
szedje hóborodásnak indult búbos fejét, mert más
kép aztán úgy fogsz vele bánni, a hogy már régen 
kellett volna. Ezt kell lennünk s ezt teszed, ha csak 
már a te agyvelőd is nem kezd hígulni.

Szabó Jakab uram e szavakra csak egy 
mély sóhajtással válaszolt, s arczán bizony nem 
igen volt valami harczias kifejezés.

— Vagy talán félsz ? kérdé a lakatos látva 
bátyja siránkozó képét.

— Mondok valamit Ferencz, tudod mindig sze
reltem a házi békességet, s különösen azzal a Báj— 
völgyiné vei nem igen szeretnék szóváltásba ke ve-

szánakozó mosolylyal szemlélgette az ügyefogyott 
embert, s azután azt kérdezte tőle, hogy beleegye
zik-e, hogy az egész ügyet ö végezze el?

Az ügyefogyott ember azt felelte, hogy be
leegyezik, s hogy arra kéri qsupán kedves öccsét, 
hogy csak szép szerével, amúgy szőrmentében 
révei járjon el a dologban.

— Bizd csak rám az egészet, tudom iste
nem, hogy három nap alatt útban lesz az itjasszonv 
a mi pedig a feleségedet illeti . . .

— Ezt majd aztán magam fogom szép sze- 
lebeszélni. . .

—  Csakhogy egyszer a hárpiától megsza
baduljunk, a többi aztán könnyen fog menni. Ettől pe
dig megszabaditlak, azt ígérem neked ; most tüstént 
beszélek a fejével.

— Jaj az istenért, csak most nem; felesé
gem nagyon haragos.

Bizd csak rám, majd kiengesztelem én ! mondá 
a lakatos s mire bátyja visszatarthatta volna, már 
kiugrott a boltból s az udvaron termett.
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A megriadt fűszer és vegyes kereskedő pe
dig hátra sietett a magazinumba. honnan egy kis 
ajtó az udvarra nyílt. Ennék sarkához vonutt hall
gatózni.

Hallotta a mint öccse nehézkes lépteivel a 
tornáczon végig sietett, Tercsikének, az ő kedves 
egyetlenegy húgának, szép jó napot kívánt, s meg
kérdezte tőle, hogy hol találhatná meg azt a hogy 
is mondja csak, azt a társalkodónét. Azután hallotta 
a nappali szoba ajtajának haragos nyikorgását, s 
azután hallott egy búsongó éneket, mely mindjob
ban jobban távozott, míg végre az udvar végén a 
kert felé halt el.

„Nem bánom én, ha nem is szeretsz en- 
gemet.“

„Hej a szivem csak te érted reped'meg!“
És azután nem hallott semmit, hanem amint 

nagy keservesen fejét az ajtó sarkához támasztotta, 
és szórakozott tekintetét a polczok és állványok 
tömkelegén körül hordozta, annál több és csodála
tosabb dolgokat kezde látni. A czukorsüvegek, me
lyek egy sorjában, mint a katonák a gledában voltak 
felállítva, hirtelen mind törpe szörnyetegekké ala
kultak át, s rémes undorító arczaikat mind rá fin— 
torgatták. Az olajos és szeszes korsók szintén mind 
vigyorogni kezdtek, s görbe füleikkel mint valami 
agyarokkal mindnyájan feléje látszottak nyújtóz
kodni ; úgy tetszett neki mintha megfojtani szán
dékoznának őt. Minden a mikörnyezte, életet nyert, 
hogy őt gúnyolja. A katulyák és csomagok izegni 
mozogni látszottak, s még a heringek is keskeny 
tonnájukban örjöngő tánczra kerekedtek.

A megrémült vegyes kereskedő szó és moz
dulat nélkül bámulta e bolondos furcsaságokat, s 
csípős pipafüstje okozta-e? de szemei lassanként 
könvel teltek meg. „Nem nem!—  susogá magában 
— nem fegok közülietek távozni; ó az én agyve
lőm bizony nem hígul. A kék fecske szolid firma; 
apám nagy apám alapították meg, s én soha sem 
fogom művöket összerombolni. Az. asszony ? Ej 
mit! Hisz én vagyok ur a háznál. A mi itt van, az 
minden az enyém. Az asszony hizony semmit sem 
hozott a házhoz, s isten tudja hogy a keresetet meg 
a szaporítást sem igen mozdította elő. Mindig inódi- 
bolond volt az isten-adta, s még kosztházban sem 
igen került volna Többe az élet, mint a mennyit az 
itthoni konyha megemészt. Könnyű ám gazdasszony- 
kodni tele kamarából, s ő bizony nem igen töltö
gette a maga emberségéből. Én bizony nem leszek 
tovább rabszolgája!

A neki bátorodott vegyes kereskedő elmélke
dését e pillanatban a magazinum ajtaján moszatolás 
és kaparás szakította meg.

Talán hallgatódzik valaki ?!
A jámbor ember úgy megijedt, mintha fen- 

hangon gondolkozott volna s rémülten nyitotta fel 
az ajtót.

Csak a Bodri volt. Szabó Jakab nagyott rú
gott rajta, s haragosan becsapta az ajtót. Benn a 
magazinumban minden lecsendesedett. A jámbor 
czukorsüvegek békés nyugalomban és példás rend
ben mozdulatlanul füleltek az állványokon. Az ola
jos korsók a katulyák és csomagok meg sem mocz- 
czantak zugaikban, s a mi a heringeket illeti, ezek 
mélyebben és csendesebben szenderegtek mint 
bármikor.

Képzelődés volt az egész ; mormogá Szabó 
Jakab, de azért iménti bátorsága épen nem tért 
vissza.

Csak feleségem ne lenne oly haragos — só- 
hajtá keservesen — s az a Ferencz tudná szép 
szerével végezni azzal a jött ment asszonnyal.

De nem tudott ám; mert ime az-a pokoli zaj. 
mely az egész udvart eltölté s még a harmadik 
szomszédok figyelmét is fölébreszti, egyebet bi
zonyít.

A jámbor férfiú meghökkent, de a pörpatvar 
és kiabálás mind hangosabbá vállván, nem engedet
hetett meg a meghökkenéssel,hanem legyen a mi lesz 
belőle, szellemi pálinkával föl pálinkázta magát, s 
személyesen jelent meg az arszlán barlangban.

A csatasorokat felállítva s elkeseredett harcz- 
ban találta.

A felesége vezényletté alatti tábor balszár
nyát a harczedzett Bájvölgviné képezte elszánt me
rész arczczal, és oly rendkívüli, magánál levő si- 
pitó hanggal melylyel az egy vasráspolyozás vagy 
tányér-nyikorgást kivéve, nem igen tudnék egy ha

mar kellemetlenebb valamit szóbahozni. A. balszár
nyat egy légycsapó alkotta, mely Szabó Jakabné 
asszonyság kezében irtózatos fegyverré vált, s bal— 
jóslalulag suhogott a légben. A czentrum maga a 
tejénsasszony volt, oly haragosan villámló szemek
kel, hegy egy Ajáx elszéngyelhetné magát mel
lettük.

Ily csatasorral szemben becsülettel csak meg- 
állani is, hogy nem igen volt tréfa dolog, elképzel
heti mindenki, ki valaha asszonyokkal harczolt. De 
a lakatosmester becsülettel megállotta a tért.

Azon pillanatban midőn a megriadt vegyes- 
kereskedő a csatatérre lépett, aharcz legelszántabb 
s legkétesebb rohama folyt. Azon végzetes döntő 
pillanatok egyike volt ez, melyek a nap sorsát szok
ták elhatározni.

Az ajtó nyílásra rövid' meglepetés s rövid 
szünet következett.

- Azután a harezosok uj erővel sikra szálltak, 
csakhogy ó csoda! nem egymás, hanem mintegy 
magnetikus kiegyezkedés folytán mindnyájan a 
közbelépő ellen.

Szabó Jakab még rendetlen futással sem me
nekülhetett ; hídja fölégetve: az ajtó csukva volt.

(Folytatása következik).

Koldusbál Londonban.
(Rajz angolból).

Londonban a koldusok jobban ismerik egy
mást mint a lordok vagy miniszterek. Miután a kol
dulás mellett rendesen a tolvajság mesterségével is 
foglalkoznak, bandákra vannak oszolva. Minden 
bandának van főnöke, e tisztre részint kora, hős 
tettei, főleg pedig mimicai ügyességei emelhetnek 
valakit, mert a főnök tiszte betanítani a tagokat, 
hogy lehel vakot, némát, jobb. bal, vagy mind a 
két lábán sántát stb. személyesíteni. A tagok gyak
ran büszkék rá, hogy egyik vagy másik főnök szol
gálatában vannak, Csak az asszonyinem mimikái - -  
ügyességének bizonyítékául szolgál, ha bevalljuk, 
hogy ez utrumquae tolvaj és koldus bandák élén, 
rendesen nők állanak. Bizonyára már nem fiatal 
hölgyek, arcz.uk ránczai évek tapasztalatai, az orr 
és közel vidékeinek vörös volta pálinka-ital élve
zése mellett szólnak.

Általában az egész truppban túlnyomó a pá- 
linkaivás.'S köztük épen oly gyakori mint díszes ha
lál e nemes folyadék erejétől aludni el örökre. Viz- 
ivók kizáratnak a társaságból, a borivók, mint aris- 
tokraták mindenütt mély lenézéssel találkoznak. A 
legtávolibb város részekben laknak ronda zugok
ban, a merre a madár se jár, s a hova a nap is szé- 
.gyel betekinteni.

Nincs itt külön család, vagy rokon össze
vissza élnek egymás közt; csak kiváló eset nagy 
vétség kutatásánál keresik fel őket, a constablerek 
álruhában, de leleményességük mindig kijátsza a 
hatóság embereit --- öt perez alatt az egész azelőtt 
dorbézoló, részeg lármás vidéken mély csend van, 
a vizsgáló csak betegeket, sápadt arezokat. béna 
nyomoru szegényeket talál, kik alig élnek nem, 
hogy még valamit elkövetnének, — ha elvonult a 
fergeteg hajrá! ismét a régi zaj, tivornya áll be. 
Hány jó családból származott elorzott vagy elve
szett gyermek nyomorog ott. természeteset? ha ki
tűnő koldussá akarják képezni nem szabad jól tar
tani. A piros orczák, vidám szemek, homlok egye
nest ellenkeznek a hivatással. A társadalmi szoká
soknak is hódolandók, minden farsangon a főnökök 
által koldusbál rendeztetik. Ez az egyetlen nap vagy 
is éj az esztendőben melyen a bénák felépülnek, a 
vakok látnak, a némák beszélnek a siketek hallanak, 
a mankók a púpot képező párnák, posztó darabok 
félretétetnek mindenki tiszteségesen óhajt sőt kö- 
teleztetik a bálban megjelenni. Eshetőségek miatt 
azonban mindig tartatnak kéznél műszerek.

De térjünk a bál leírására.
A helyiség egy földalatti terem, vagy külö

nösen kedvező esetben egy nagyobb szoba, vala
mely alig látogatott városrész, még kevésbé láto
gatott korcsmájában, A terem kivilágittatása úgy 
látszik másodrendű dolog, mert csak néhány fagy- 
gyu mécscsel van eszközölve. Zenészek kitel
nek a tagok közöl. Mummi a ki a templom sarkán 
szokott mint vak hegedülni most a pálinkától két
szeresen látó prímás, a hasonlóképen vak hárfás

leány Missis Jessika, bár macska szinü de igen fürge 
szemekkel képezi a kíséretet, négy más tag áll a 
háttérben iszonyú trombitákkal melyekhez még egy 
nagy dob i? csatlakozik. Mindjárt megmagyarázzuk, 
miért van ott a trombita és dob. Valahányszor 
vendég érkezik az ajtónálló (mert nagyobb' dísz- 
okáért ez is van) rendesen a legöregebb bajtárs ki 
mindenkit ismer (ismeretlen visszautasittatik) leg
alább százesztendős (s hihetőleg ing hiánya miatt) 
egészen begombolt kabát vagy frakkban, kiáltja az 
érkező nevét és rangját s e kiáltást a trombiták és 
dob iszonyú üdvlármája fogadja. Idézzünk egy pár 
bevezettetésl.

— Mister és Mrs Trimpel és rokonuk Trim- 
pelSára.ki mosogatóhölgy volt aR.-Streeten a pék
nél, de bizonyos ezüst kanalak eltűnése miatt állá
sát elhagyta. Iszonyú trombitálás. Mister Trimpel, 
egy rendkívül veres hajú száraz ur, ki foglalatos
ságára nézve a hosszú szakállu kolduló béna obsi
tos, Mrs Trimpel (a templom előtt imádkozó hölgy) 
és az említett rokon egy ragyás és kancsal vaskos 
leányzó a társaságba vegyülnek.

Lady Green és öcscse Joe ki három év óta 
ma hagyta el először szobáját, melyben küiönben 
igen érdemes társakkal lakott.

A lady és öcscse kinek összeesett arczán, 
vézna tagjain valóban meglátszik, hogy három év 
óta most hagyta először oda szobáját, előlépnek, 
iszonyú riadó. Az ifjú ur nehány ismerős által ér
zékeny ölelésekkel fogadtatik. Ézekután bemutat- 
tatnak Dr. Squin, Dr. Jacks, Dr. Pipin, mind a tár
saság tagjai, sem nem orvos, sem nem jog tudósok 
(ámbár gyakran van a jog embereivel dolguk) dok
toroknak neveztetnek a tagok által, mert írni vagy 
olvasni tudnak. Az étkezés mint nobel piknik bá
lokban szokás a tagok által hozott étkekből törté
nik. Rendesen táncz után (a még a délutáni órákban 
vakok és sánták ugyancsak rúgják). Teríték vagy 
más efféle természetesen mellőzve van mindenki, 
előtálalja vagy szétosztja a mit hozott. Egy sült 
macskát, becsinált patkányt, főzött verebeket, vagy 
összekoldult ételmaradékokat. Az ital hideg és me
leg pálinka, erről kellő mennyiségben gondoskodva 
van. Még csak ezután következik a mulatság jobb 
része. A terem egyik részében színpad van, vala
mely ztigszinháztól kölcsönzött, costumekben és 
díszletekkel különböző mutatványok történnek. Ren
desen figyelmezteti egy szószóló az érdemes közön- 

■ séget a leendő piécere ilyenek például:
— Mister Ivrikk a Hángeryféle bandából 

bemutatja, hogy kell egy született vaknak koldulni. 
Néhány tag képezi a járó kelőket, s az illető sze
replő, rendesen kitűnő ügyességgel végzi mutatvá
nyait. Egyszerre mozgalom támad a közönség közt: 
idegen jött a terembe, az idegen akárhogy be le
gyen burkolva, bármily koldusnak öltözve, ha a tör
vényszolgája (nyomozásoknál gyakran megtörténik, 
hogy egy-cgy belevegyül a társaságba hol pálinka- 
ivás közt néha kicsalja valamely nagyobb tolvaj— 
ság dissekvéssel előadott részleteit) rögtön felis
merik, s az ilyen ember nem ritkán életével játszik. 
A bál virradat előtt oszlik szét a kik elmehetnek 
.széloszolnak, a pálinkától oda lánczoltak a korcs- 
máros által bezáratnak, mig józanságuk visszatér — 
a korcsmáros rendesen bizalmas ember, kinek tő
lük nem kis haszna van. s ki különben is. igy gon-r 
dolkozik : „Hadd mulassanak szegények ők is, egy
szer egy esztendőben."

BODOR KÁROLY.

S e v i l l a .
(M. W. után).

A nap már leáldozott, midőn a vidék hátterében 
a messze nyúló és sok tornyu házak özönével büszkél
kedő Sevillát megpillantok, a kisebb tornyokat igen fölül 
mulá a Giralda ég felé nyúló tornya.

Sevillát a romaiak idejében Ilispalisnak nevezők 
(Bátis mellett). 712-ik évben e város az arabok kezeibe 
kerillt és az 1090-ik év óta az Almoravidok és Almolia- 
dok fővárosává lön, kik innen az egész mohámé danus 
Spanyolország fölött uralkodtak a saragozai Emirat-ok 
kivételével. Az 1712-ik évben III. Ferdinand kasztiliai 
királynak kelle magát alávetnie. E király fanatismusá- 
tóli félelmük miatt a város lakóinak több mint két har
mada, Granadába vándorolt. (Sevilla ez időben több mint 
300ezer lakóval bírt). Azon időben midőn amerika fölfe- 
dezteték, Sevilla másodszor virágzott föl. Mint a spanyol
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kereskedelem föszékhelyc gazdagságban, népességben, 
fényűzésben és nagyságban nemcsak Andalusia, de egész 
Spanyolország minden más városát csakhamar túlszár
nyalta. A birodalom leggazdagabb grandjai itt telepedé
nek le és pártfogásuk alatt fejlődött ki a spanyol festé
szetnek fénykora, melyben egy Murillo, Belazquez, Zur
barán, Baldes Leal és mások halhatlan teremtményei 
keletkezének. Kétszáz éven át birta Sevilla egyedül és 
kizárólag Amerika kereskedelmét; az ezüst flották in- ■ 
pen indultak, és itt rakodtak ki, hogy kincseiktől me-

belsejébe, mely, mint minden más város, egész tömkelegé 
a keskeny, görbe és részben fölötte roszul kövezett 
utczáknak. A város déli részén fekszik a Barrio de San 
Bernardino, nagy, az alsóbb nép osztály által lakott kül
város. A folyam jobb partja Trianát övezi, ez nyílt mo
dern stylben épült hely, a Majos lakhelye és végetlen 
veszekedések szintere. A folyamon át, melyen folytono
san 80—100 tengeri hajó horgonyoz, sodronyhid vezet.

Az emlékek és építészeti művek közt első helyet 
foglal el a kathedralis egyház, ez az első nagyszerű góth

hajókban 82-re megy. A királyok kápolnájában szent 
Ferdinand teste ezüst koporsóban őriztetik, mely az 
oltárasztalon , aranynyal hímzett biborpiros bársony 
mennyezet alatt áll. Ez érseki egyház kincstárában,mely 
4 püspökséget és 234 parochiát foglal magában a legér
tékesebb tárgyak egész özöne van összehalmozva. Meg
említjük ezek közt a székesegyházban levő custodiát, 
mely tömör ezüst és 510 márkát nyom, valamint a nap 
alakú egészen aranyból készült szentségtartót, melynek 
sugárai nemes kövekkel vannak megrakva ; az ezüstből

dtvatkep.

neküljenek; a kalandoroknak egész tömege törekvék 
ide, hogy aspanyol hajókat megnépesitsék és igy a város 
lakóinak száma évről évre szaporodott. Azonban mióta 
a 18-ik század kezdetén a trónra a Bourbonok léptek és 
Cadixot részelteték kegyükben, mint a mely a nagyobb 
tengeri hajóknak kedvezőbb horgonyzási helyül kinálko- 
zék, Sevilla hanyatlani kezdett és csak az újabb időben 
kezdett ismét jobban-jobban emelkedni, úgy hogy most 
Barcellona és Malaga közelében déli Spanyolországnak 
legjelentékenyebb kereskedelmi városává lön; gazdag
ságra nézve azonban egész Andalusia minden más váro
sát fölülmúlja. A város igen kiterjedt és termékeny sík
ságon fekszik, közel Guadalquibirhez, fekvése nagy részt 
mélyebb, mint a viz tükre és innen származnak a gyakori 
vizáradások. A külvárosokat hozzávéve Sevilla terület
ben Spanyolország legnagyobb városa. Lakóinak száma 
azonban alig múlja fölül a 100 ezeret, minélfogva nagy 
területek vannak benne egészen parlagon. A tulajdon- 
képeni Sevilla, vagy az ó város a folyam balpartján mint
egy köralakban fekszik és nagyobb részt még a számta
lan toronynyal koronázott arab, sőt római kőfalakkal 
van övezve, melyeken át tizenkét kapu vezet a város

templom, melyet a barcellonai székesegyház óta láttam. 
Az egykori főmoshé helyén áll, melyből csak a torony és 
a Girálda maradtak föl, melyek a mellék épületekkel 
rendkívüli négyszöget képeznek. Ennek északi részét a 
narancs fákkal beültetett narancs udvar foglalja el. Maga 
a székes egyház 420 láb hosszú és 260 láb széles, 32 
fal által öt, 126 láb magas hajóra osztva. A magas, szép 
üvegfestésekkel díszített ablakok mágikus, derengés vi
lágot terjesztenek, mint valamely zöld bokrok és óriási 
tarka virágokkal övezett mennyei berek lugoscsarnoka. 
A többire nézve a viszonyok egyszerűek, nemesül és 
méltóságban tartva, a diszités és aranyozás túlságos al
kalmazása nélkül; a. talap fekete és fehér márványnyal 
van kirakva és a magas ivek es boltozatok művészileg 
összekuszált ágazatait karcsú szürke kőoszlopok tartják. 
És igy az egész magasztos befolyást gyakorol a nézőre; 
azonban a hatás még hatalmasabb lenne, ha a karzat 
mint rendesen spanyol templomokban szokás, nem a fő 
hajó közepén lenne fölállítva. Az itt fölállított két orgona 
közül a nagyobbik 5000 síppal bir. A fekete márvány ta
lapon fekvő főoltár ceder fából készült és tömör ezüst 
szentségtartóval bir. Az oltárok száma a fő, és mellék

vagy aranyból készült koronák, keresztek, kelyhek és 
kandeláberek stb. szintén drága kövekkel diszitvék. Sőt 
van egy az urnapi ünnepélyre szánt oltár, szintén ezüst
ből készült életnagyságu angyalokkal. A Capilla mayor- 
ban, mint érdekes régiség mutattatik egy ezüst kulcsa a 
városnak, melyet a mórok Ferdinand királynak, Sevilla 
átadása alkalmával nyujtottak át. A székes egyház keleti 
oldalán emelkedik föl a híres G i r a 1 d a , Spanyolor
szág legmagasabb tornya, mely egy arabs építőmester 
által téglából építtetett, ez 172 láb magasságig négyszögü 
és a falak arabeszk müvekkel vannak bevonva.

Az emeletek egy egy három levél alakú díszes 
ablakkal vannak megjelölve. A felső a spanyolok által 
még a 16-ik században épített rész, három egymásra he
lyezett imolából áll, 22 öszhangzó haranggal ellátva. A 
torony egész magassága364láb és csúcsát a hit kolossá- 
lis képoszlop díszíti, mely után az egész Giraldának ne
veztetett. A Giraldába csigalépcső vezet föl, melynek 
lejtős emelkedése a fokozatot nélkülözhetővé teszi. Ló
háton sőt kocsival is follehetne hatolni, ha a folyosó elég 
széles volna a kocsik számára. Felülről mérhetlen kilá
tás kínálkozik a róna de semmi esetre sem érdektelen
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tájra. A néző szemei előtt Sevilla terjed e l , számtalan, 
nagy részt tarka fényes cserépzsindelyzettől ragyogó 
egyház, kolostor- és toronynyal, domboló népujjougástól 
átszárnyalva, mely mint a szírieken és' sziklákon lehulló 
vízesés tompa moraja hangzik föl. A háztömegek körül 
a kertek és sétányok koszorút képeznek. Közöttük a fe
jedelmi folyam nyomul előre, hatalmas tekervényekben 
hömpölyögve a messze síkságon és számos helyiség falait 
mossa, melyeknek neve bizonyos történelmi emléket éb
reszt föl. Északon az Algaba tiinik szembe mór várlaká
val, hol Sevilla ostromlásakor regényes harc vivatott 
karddal és lándzsával. Az északi látkört Sierra Moréna 
sötétkék kupolái szegélyezik és ennek első hullám he
gyéig a folyam jobb partján rendkívül termékeny, falvak 
és falusi lakokkal födött síkság terül el, melyen Santi- 
ponce falu mellett a régi római város, Italica szétszórt 
roipjai láthatók. Egy olajfáktól födött magaslat lábainál, 
mely e síkság nyugoti határát jelöli, fekszik Castillégo 
de la Cuesta, melynek temploma Cortez Ferdinand 
csontjait rejti és a Trianahoz közel, pálmafák kózött 
fénylenek a Nuestra Sennora de las Cuevas, karthausi 
kolostor kupolái, hová Columbus földi maradványai te
mettetek (1506,) ezen egyszerű fölirattal: „Kastilia és 
León gazdagainak uj világot ada Colon.“ (A castilla y 
a León nuevo mundo dió Colon) újabb időben e holttest 
Cubába viteték. Délfelöl a szántóföldek és narancsbok
rok közül coria tornyai csillognak, latinul Caura mely 
az ős korban a kereskedelem főkiszállóhelye volt, most 
pedig jelentéktelen mezőváros, Távolabb fölfelé a Gelves 
kastély világlik, hol Fernando de Harrera, (1600 körül) 
a lepantói harc dalnoka, „Eliodora“-ját irta és Sevillától 
lefelé egy fél órányira a barátságos San Juan de Aznal- 
farache városka fehér házsorai tükröződnek a folyamban; 
e városka egykor, a mórok idejében Sevilla elő vára volt, 
most pedig nyári lakhelye az előkelő városiaknak,kik itt 
nyárilakokkal bírnak. A folyam balpartja áltál szegé
lyezett nagy kiterjedésű síkságon kevés helységet lát
hatni. E sikon többnyire Cortijozok és ménesek láthatók, 
melyek a fenyőerdőkben és pálmanarancsokkal bevont 
legelőkön elszéledve láthatók. Keletfelé a római Carmona 
és a sok tornyu kastélyáról híres Alcala de la Guadaira 
városka közt nyúlik el a zegzugos Canos de Carmona fe
hérvonala vagy a Julius caesar által épitett vízvezeték, 
mely 420 Ívből áll és Sevillát még ma is ivóvízzel 
látja el.

A Giralda mellett a mór Al c a z a r  építészetnek 
legszebb maradványa van, egy magas várfalaktól kerí
tett arab királyi palota, melyben pompás szobák, diszes 
oszlopcsarnokok, terrasse-ok, karzatok és diszes kertek 
tömkeleges modorban váltogatják egymást. E palotának 
jelentékeny része természetesen az újítási vágy által el- 
torzittatott, vagy az idő által szétrontaték ; azonban 
még mindig elég maradt fönn a csodálásra. Egy diszes 
ajtón át a főudvarba léphetni, ez egy négyszögű diszes 
oszlopfolyosókkal kerített tér, mely márvány kutak, na
rancs és czitromfákkal van ékitve ; az oszlop folyosót 25 
márványszobor tartja. E mellett van a követek terme, 
magas toronyszerű csarnok, egy fából művészileg össze
állított, fél narancsalaku kupolától födve. A palota föld- * 
alatti helyiségeiben még ma is mutatják az arab királyok 
bombamentesen boltozott fürdőit, a melyek igen térések. 
A kiterjedj kutak- és képoszlopokkal ellátott kertek 
igen szépek, ámbár feszes franczia stylben vannak be
rendezve.

Alcazar közelében a királyi szivargyár vonja 
magára az idegen tekintetét. Ez sánczokkal és árkokkal 
ellátott rendkívüli épület, mely inkább váracs mint 
gyárhoz hasonlit. Belöl minden czélirányosan van beren
dezve és tisztán tartva, Itt több mint 400 leány és asz- 
szony foglalkozik. E palota építése nem kevesebb, mint 
2,775 ezer tallérba került. Az uj építési művészet leg
szebb épülete a nagy, szabályos négyszög alakú Consu- 
lado vagy Lomsa, előbb a város börzéje, jelenleg a chinai 
levéltár letéti helye, minden irodalmi mű, törvények, 
rendeletek sat. gyűjteménye, melyek az újvilág fölfede
zése óta Amerikát és a más, tengeren túli birtokokat ér- 
deklőleg megjelentek. Végül bemutatjuk még a Plaza de 
Toros-t (a bikaviadalok téré.) E fájdalom csak félig be- 
végzett circus, mely egészen kőből a régi amphitheatru- 
mok mintájára épült és a Guadalquivir közelében fek
szik, s legnagyobb az egész félszigeten, mintán 20 ezer 
embert befogadhat.

Sevilla a műkincsekben tulgazdag. A festvények 
ezreiből, melyek az egyházakban és nyilvános, vagy ma
gán gyűjteményekben vannak, csupán Murillo mester 
pár drága gyöngyét fogjuk kitüntetni. A székesegyház 
Antal kápolnájában egy kép sz. Antalt ábrázolja, midőn 
égi varázszsal karjait tárja ki, hogy a gyermek Jézust

befogadja, ki angyal karoktól körülvéve, a felhőkből 
száll le hozzá. A rendkívüli szinvegyülottel kivitt szentek 
állása és kinyomata nagy benyomást okoznak a szemlé
lőben. A nemzeti múzeumban, (Museo de Pinturas), min
denek előtt „Mária mennybemenetele“ tűnik szembe, 
kolossális festvény, a főoltár díszítéséül határozva. A 
szűz fehér, átlátszó öltönyben kék shawllal övezve, ke
zeit mellére csüggeszti, s szemeit a földfelé fordítva, 
egyedül röpül, világitó felhők által vitetve az égbe. Mu
rillo legnagyobb mesterműve azonban a San Jorge kór
ház, vagy Caridad templomában őriztetik. Ez Mózes 
vagy a viz hullámzása, óriási kép, 2S életnagyságu alak
kal. Mózes épen vizet bocsát a száraz kővicstból és va
rázsvesszejét az ég felé emelt kezek közt föltartva, há
lásan tekint föl, s az égből a fekete felhők közül csodá
latos világország esik le. Jobb felén testvére Aaron áll 
és csodálattal tekint reá. Mellette a viz bugyog fö l; oly 
világosan ' és természetesen, hogy az ember azt hiszi, 
mikép zörej ét is hallja. Köröskörül emberek és állatok 
nyomulnak előre, hogy szomjúságukat eloltsák. Ezek 
közül minden egyes alak megragadó hűséggel van kivive. 
így egy szép fehér lovon, kis gyermek, ki épen ivott és 
anyja felé mosolygva a sziklára mutat, mig a ló kimerül
tén emeli fejét néhány ember fölött egy fején vízzel tölt 
edényt vivő leányka felé. Sevillában és a város körül 
sok római szoborművet találtak föl. Ezek közül legin
kább figyelmet érdemel azon két szobor, mely az Alema- 
dán, a városnak mintegy középpontján van felállítva, 
melyek közül az egyik Herkules, a másik pedig egy im- 
peratort, állítólag Julius Caesart képezi. Szabadon álló 
igen régi oszlopokon feküsznek, melyek mindegyike 
mintegy 40 láb magas egyetlen granitsziklából van fa
ragva. Az úgynevezett pilatus házának udvarát is pom
pás képoszlopok díszítik, e palota, melyet bizonyos Bi- 
bera marquis az általa Jeruzsálemből hozott és Pilatus 
házának előrajza után építtetett, most már meglehetősen 
el van pusztulva. 0 . A.

(Vége következik).

Tiz nap története.
— Október 26-án. —

Egy skót nő, kit a hitrajongás zord napjaiban 
kinpadra vontak, utójára igy szólt: „legalább hintsé
tek be virágokkal az utat, mely ama gyászhelyre vezet 1“

Az olvasó is megkívánhatná, hogy mosolygó virá
gokat szórjunk eléje, mielőtt rémesetek színhelyeire 
vezetnők.

Azonban utójára is mindegy. M—me Tussaud 
hiába aranyoztatta meg a „chamber of horrors“ bejá
ratát ; azért csakúgy elborzadunk, midőn a gonosztevők, 
orgyilkosok viasz alakjai, a halál-ereklyék és a rémtár- 
gyak gyűjteménye közé jutunk, mintha egy rideg, fekete 
kapuu átléptünk volna hozzájok.

Fájdalom, nekem is el kell most borzasztanom 
olvasóimat, miután az elmúlt tiz nap főtörténetét oly 
bűneset képezi, melyre minden szív megdöbben.

Igen. A pénz — e Mammon — megint ördöggé tett 
egy embert.

Élt a magyar-utezában egy becsületes öreg ember 
(neve Csernák J.) ki sok éven át nagy urak melletti szol
gálata gyümölcseit összerakva, magának jelentékeny tő
kepénzt szerzett. Élete oly egyformán pontos volt, mint 
valamely óra járása. Kevés ismerőssel birt, korán haza 
járt, és este soha sem maradt ki.

Pár hét előtt azonban eltűnt. A házmesternő föl
jelenté ez esetet a városkapitányságnak, s egyszersmind 
följelenté azt is,hogy egy ismerős zálogházi becslő (neve 
Soós Imre) e napokban levélirási ürügy alatt fölnyittatá 
az eltűnt ember szobáját.

Nyomozni kezdvén, pár nap alatt nagy bűn nyo
mára jöttek.

Az eltűnt ember hulláját meglelték a budai he
gyek közt, fejében három golyóval; meglelték a pisz
tolyt, mely még kormos volt a füsttől; meglelték az em
bert, kivel a bűnös — mint párbaj-áldozatot — akaró 
eltemettetni a szerencsétlen öreget. Rájöttek, hogy a 
vádlott már harmadizben csalta ki ez öreg embert a he
gyek közé, azon biztatással, hogy ott bizonyos budake
szi lakostól (ki sohsem mutatkozott) olcsón megvehet 
egy erdőrészt; de csak most, harmadizben támadt föl 
benne a gonosz bátorság — tervét végrehajtani. Rájöt
tek, hogy a vádlott több összeget vétetett ki a takarék- 
pénztárból, oly könyvekre, melyeket a szerencsétlen ál
dozat szobájából orzott el.

Minden körülmény a vádlott ellen szól, ki foly
vást tagadja, hogy bűne szándékos lett volna. Azt ál
lítja, hogy pisztolya véletlenül sült e l . . .

Ez azon történet, mely folyvást izgalomban tartja 
a főváros lakosait. Annyival megdöbbentőbb, mivel — 
mint beszélik — a vádlott előéletében semmi becstelen 
folt nincs; művelt ember, ki egykor bejárta a nyugat fő
városait ; jövedelmező hivatallal és iparüzlettel birt, s 
csöndes családi körben élt.

Egy nagy elme — Jean Paul — mondja, hogy a 
térmészet könyvében az ember a legnagyobb gondolatjel,
— egy megfejthetlen talány.

Jó hírben álló férfiak egy nap, megragadtatva va
lamely benső daemon által, a bűn meredékére lépnek ; 
s ez oly lejtő, hogy csak egy két lépés — s az ember 
lenn van a legsötétebb örvény alján.

lm egy eset, hol sem a nyomor kótségbesése, 
sem valamely végzetszerü szenvedély láza nem indokol
hatnak egy nagy bűnt. Még a háborodás mentsége sincs, 
mert mint némely körülmény mutatja, e sötét terv hóna
pokon át vajúdott, mig végre gonosz tetté vált.

Minden, ki beszél róla, pálezát tör a vádlott
fölött.

Mondják, hogy ő, ki e rósz tettet elköveté, egész 
életén át csak jóban részesült az emberektől. Mint sze
gény árva gyermeket egy köztiszteletben álló polgár 
vette pártfogás alá; növelteté és alkalmat adott, hogy 
ifjúsága éveit kellemesen tölthesse el. Azóta, ha — mint 
Hamletben mondják—Fortuna fövegén nem volt is a csil
logó gomb,de czipőjén sem volt a talp,melyet a szerencse 
isten asszonya mindig csak tiprott volna. Maga azon be
csületes öreg, kinek életét nem kimélte, jelentékeny ösz- 
szegekkel segélte hogy iparüzletét (nagy ruhaáru raktá
rát) minél jövedelmezőbbé tehesse.

Valóban sok eset fordul elő e nagy műveltségű 
korban, midőn az ember eliszonyodva a természet legne
mesebb alkotásától, a nagy britt költő egyik alakjával 
fölkiált: „a természetben nincs szennyes folt, a szivet 
kivéve ; nem nevezhetni senkit rútnak, csak a háládat- 
lant 1“

A  balvégzet, mely sokszor csaponkint idézi föl ki- 
sérteteit, úgy akarta, hogy e tiz nap útja gyászképekkel 
legyen ellepve.

Midőn a közönség egy uj vígjáték (Sardou „Fe
kete gyöngyé*-nek) előadására siet, a páholy-folyosók 
egyikén egy nyugdíjazott öreg zenész kést döf szivébe, 
nem akarván tovább viselni az élet terheit.

Midőn egy reggel — használva a kisütő őszi nap 
fényét,— sétálni megyünk a Dunapartra, a habokból egy 
öreg ember hulláját vonják ki, egy öreg emberét, ki egy
kor jó napokat élt, látogatott optikai kereskedése volt 
a redout-épületben, de sorsa balra fordulván, nem ta
lált más utat a nyugalomhoz, mint az öngyilkosság sötét 
útját.

Ily napokban, midőn az ember nem hall jót, a 
tárczairó, kinek kedvvel vagy kedvetlenül kővetnie kell 
az események mindennapi folyását, megirigyli a költőket, 
kik történeteiket magok teremthetik. Nekik nem kell 
időzni egy bűnnél, melytől borzadnak; ők beszélhetnek, 
mint Gessner — az ártatlanság és családi örömök arany
idejéről. Nekik nem kell fölkeresni azon szerencsétlen 
családokat, kik sok jó nap után tönkre jutottak, s 
most a hajótörés romjain keseregnek ; ők mennyet fest
hetnek, mely mindig mosolyog. Tőlük senki sem köve
teli, hogy arról beszéljenek, a mi történik — gyászos, si
vár és elcsüggesztő, — hanem alkothatnak világot, mely
nek mindenki örül.

Eme gyászesetekbeu oly gazdag napok egyikén 
volt még is valami, mely édes örömmel tölté el a fogé
kony sziveket.

A művészet — ez égi lény — eljött vigasztalni. 
Hisz egyedül ez, mely a meghasonlott kedélyeknek arany 
időkről, az elaggott sziveknek örök ifjúságról, a 
gonddal küzdőknek felhőtlen égről beszél. Idönkint kivá
laszt egyet-egyet az emberek sorából, s megihleti szelle
müket, hogy zene, ének vagy szavak által gyönyörköd
tessék a többieket.

Ily választott lény az ifjú K e 11 e n H e n r i k is, 
ki a zongorának, melyet sokan szivnélküli hangszernek 
mondanak, szivet tud adni.

Bácskában született.
Tizennégy év előtt, a tavaszi napok egyikén, mi

dőn hazánk alvidékeiu, (mint a régi költők mondták 
volna) a hadak neki vaduló paripái prüszszögni kezdtek : 
az elriasztott múzsák egy kis bajai hajlékba tán épen 
akkor tekinthetőnek be, mikor ott egy kis fiú született. 
— Ráhajoltak és megcsókolák. E csók bája és ihlete él 
azon hangokban, melyek az ő ujjai alatt a zongorából oly 
tisztán fakadnak, mint Parizade arany forrása.

Megvallom, én nem nagy előszeretetet érzek a 
„csodagyermekek“ iránt. Eleget láttam közűlök, kik na
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gyón kis korukban csodálatraméltó ügyességet fejtettek 
ki a művészet egy vagy más ágában, mig később felnő
vén — c s o d a  m ó d o n  elközönségesedtek. Ez nagyon 
természetes. Minden bravour-jok többnyire a tehetség 
korai kifejtésében állván, e csodagyermekek rendesen 
visszaélnek lelkök természetadta erejével, s ez ép úgy 
megbosszulja magát nálok, mint azon hamar hulló virá
goknál, melyeket üvegházban, idő előtt hajtatnak ki.

Ennél fogva jobb szeretem Kettent mos élvezni, 
mintha hét éves korában élveztem volna, midőn első mű
vét irta, s a párisi zenehatalmasságok fölaarolák. Most 
legalább nyugodtan halig atom, s nem féltem őt az időtő^ 
mely gyakran zsugori kezekkel szedi vissza azt, mit elébb 
két marokkal szórt valakire.

Első hangversenye a nemzeti színpadon (október 
22-én) teljesen igazolta jó hírnevét; legalább jó hírne
vének egyik felét — az előadói képességet, ügy jfeleut 
meg előttünk, mint remek zeneköltők magyarázója, ki 
Beethowen, Haendl, Hummel és Mendelsohn műveinek 
terjesztésére született. Mig hangversenyének második 
felében arról győzte meg hallgatóit, hogy azon nehézsé
geket is játszva küzdi le, melyeket egy Liszt vagy Lit- 
tolf a világ szemkápráztatására halmoztak össze.

Nem szeretek osztogatni nagy czimeket; s örülök 
e józanabb kornak, mely többé a legkitűnőbb zongorászt 
sem ünnepli úgy, mint valami népboldogitót, vagy a mű 
velődés történetének ritka hőseit; azért nagyon vona
kodnám kimondani Kettenre is azt, mit a franeziák oly 
könnyedén oda vetnek — l á n g e l m e .  Azonban min
denesetre oly „zenészeti tüneményeknek“ tartom őt, ki 
már gyermekkorába n elérte a technika netovábbját, 
megértette és kitudja fejezni a nagy mesterek szellemét, 
és végre szőke fürtös fején a művészi nyugalom koroná
ját viseli.

Tapsoltam neki, midőn Mendelsohn szó nélküli 
daláta zongorával csaknem elénekelteié; el valék bájol- 
va, midőn Beethowen mennyei harmóniájával a termet 
eltölté; bámultam, midőn Alkan „Saltarello“-jában a 
hangok gyöngyeső módjára hulltak ujjai alól . . .  de ez 
még nem teszi őt lángelmévé.

Midőn a „Ploermeli búcsút“ először adták, egy 
szellemdús párisi levelező igy szólt: „mily csodálatos 
valami ez a lángész ! L e g y e n !  És a világ teli van 
oly dallamokkal,' melyekről tegnap még sejtelme sem 
volt.“

A lángész igy lepi meg a világot, oly eredetiség
gel, mely e g y e d ü l  aző  tulajdona.

Ha egy nagy hivatásu zongoraművész is lángel
me : akkor valójában nem tudom minek nevezni Hugo 
Yictort, ki a „Századok legendáját“ irta, Meyerbeert, ki 
a „Hugenották“-at költé, Kaulbachot, ki „Jerusalem le
omlását“ festette.

Azon hir után, melyet e kedves külsejű, egyszerű, 
minden nyegleségtől ment ifjú zeneszerzői képességéről 
hallottam, nagyon kiváncsi lettem „La Cascade“ (vízesés) 
czimű zeneművére.

Sajnálom azonban, hogy mindjárt festői darabbal 
mutatta be erejét, mert e genre a mily gazdag a csillogó 
czimekben, rendesen ép oly üres és egyhangú a tarta
lomban. A „La Cascade“ egyike azon szalonműveknek, 
melyek a zeneköltészet bijouterie-jéhez tartoznak; s 
bár apró gondolatok — Chopin modorában — csinosan 
vannak földolgozva benne, de nem tesz több hatást a 
kedélyre, mint azon„Zepkyr-susogások,“ „Nyár levelek“ 
és „Harangjátékok,“ minők sok bokorban teremnek.

Ha ez ifjú zenész nem lenne, többre képes, akkor 
a vak lármára mindig hajlandó párisiak megint nagy 
füstöt futták egy kis lángból. De egyetlen szerzemény 
után Ítélni: elhamarkodás volna ; azért bevárom többi 
müvét; addig pedig gyönyörködöm hibátlan, szép, érze
lem és kedély-dús játékában, s örvendek rajta, hogy a 
világ megint egy kitűnő művész neve mellett hallja 
e szót: m a g y a r .

Megkell emlitenem egy másik magyar művészt is 
ki tizenöt évi távoliét után e napokban jött vissza a ha
zába, hogy családi körét meglátogassa. Ez Z i c h y  Mi 
h á l y ,  kiről G a u t i e r  T h e o p h i l e  egész lelke
sülten irá : „ez oly természetes genie, mely mindent ön
magából merít, s habár a festészet minden ősvényén 
találkozónk vele, de más valaki nyomdokain lépdelni so
hasem látjuk; saját esze után jár, s nem követi egyikét 
sem a mestereknek.“

Ő Szent-pétervárott lakik, mert hisz e hideg ég- 
allj sokkal melegebb haza a művészekre nézve, mint a 
mi fővárosunk, hol már a falak sincsenek meg, melyek 
közé egy nagy magyar király egykor Olaszország tudósait 
és művészeit gyűjtötte.

Zichy meglátogató múzeumunk képtárát.

Nem szomorodott-é el, midőn látta, hogy oly nagy 
és dicsőséges történet emlékeit alig őrzi nehány csekély 
értékű festvény ? Nem szomorodott-e el, midőn hiába ke
reste az Áöpád-királyok, Nagy Lajos vagy Hollós Má
tyás arczképeit.

Azt se tudjuk minők valónak.
E napokban ugyan a tudós társaság M á t y á s  

k irá ly  egy régi képének birtokába jutott, mely — 
mint sejtik — a nagy király idejében készült, s mes
teri mü.

H o r v á t h  M i h á l y  a tudós száműzött találta 
azt egy florenczi régiségárusnál, s miután megvette és 
kitisztitatá, Livomóból elkűldé az akadémiának, „hálás 
érzelmei és nagyrabecsülése zálogául.“

Lehetlen elfogódás nélkül olvasni azon sorokat, 
melyeket ez ajándokhoz csatolt. „Megvallom — úgy 
mond, — nem csekély önmegtagadásomba kerül megvál
nom a tárgytól, melyet magyar ember kezében valóságos 
kincsnek tartok; de épen azért, mivel azt nagyra becsü
löm, bűnnek tartanám kitenni a veszendőség esélyeinek, 
melyek azt a hontalan bujdosó hányattatásaiban, s ma
holnap beköszönthető halálával érhetnék; biztosítani 
kívánom azt tehát minél elébb. Hol lehetne pedig annak 
jobb, s illőbb helye, mint a magyar akadémia birtoká
ban ?“ stb.

így egyesek adományai, vagy közadakozás utján 
még is csak szaporodnak nálunk is a kegyeletes emlékek, 
a művészet ereje által — mennyire lehet — maradan
dóvá téve.

Nem sokára a vidék két érdekes pontján ismét két 
költőnknek emelnek nagyobb emlékműveket.

Egyik szobor leend, mely Székes-Fehérvárott 
Yörösmarty alakját ábrázolja.

A másik Széphalmon egy klassikai stylü s oszlo
pokon nyugvó csarnok, a homlokzaton Kazinczynak 
megkoszorúzott mellszobrával.

Amazifj. báró Yay Miklóstól, ez Ybl épitésztől.
Megvallom, valahányszor egy-egy szobor, vagy 

emléképitészeti mű emelése forog szőnyegen, egyszerre 
öröm és aggodalom támad bennem.

Örülök a kegyeletnek ; de csakhamar busitólag 
jut eszembe újabban emelt szobraink rendes története, 
melyeket annyi zajjal üdvözöltünk, a mig tervben való
nak ; de a melyeket szomorúság látni, miótu napvilágon 
vannak.

Valamenyien szegénységi bizonyítványok hazai 
szobrászatunkra nézve. Én legalább sem a múzeumi 
parkban, sem a szinbáz csarnoka előtt nem bírok meg
állni a nélkül, hogy ne sajnáljam a pénzt és erőt, melyet 
nehány jelesünk érczalakjatnak elkontárkodására vesz
tegettek.

Szinte szeretném, ha bokrok és fák oly sűrűén 
nőnének körültök , hogy szépen elfödnék az emberi 
szemek elől.

Nem emlegetném ezt, ha szükséges nem volna a 
j ö v ő  miatt.

Tudjuk, hogy nemsokára Petőfi, és Széchenyi
nek is nagy érez szobrokat emelnek; ennélfogva minden
kinek azon kell munkálni, hogy e szobrok méltók legye
nek az örökítendő jelesekhez, és a nemzet áldozatához.

A tudós társaság miatt, mely a Széchenyi-szobrot 
emeli, nincs miért aggódnunk. Ez már a palota-épitésnél 
megmutató, hogy a népszerűség egy kis hamar múló 
aranyfüstje miatt nem áldozza föl igazi kötelességeit.

Egyszer hallottam egy fennhangú urat, a mint 
szörnyen szidta a tudós társaságot, a mért ez palotáját 
b e r l i n i  művész terve szerint készítteti. Ugyanazon 
úr Parisból hordatja ingeit, Londonból csizmáit, Bécsből 
bútorait, mivel — mint állítja — onnan sokkal szolidabb 
és tartósalib czikkeket kap. A mit ő nehány forintnál 
maga iránti kötelességnék nevez, bűnül rój ja föl mások
nál, kik a nemzet által áldozott százezerekre nézve, ha
sonló eljárást követnek.

Kedves olvasóm ! ha szükségesnek találod, hogy 
ipar-vállalatainkhoz gyakorlati angolokat hívjunk segit- 
ségül; még szükségesebb, hogy szobrászati és építészi 
monumentumainkat ne akarjuk minden áron csak m a- 
g y a r  k e z e k  által emeltetni.

Vagy ha épen hazafias tulhevedben ezt követeled, 
el lehetsz rá készülve, hogy sem Petőfi, sem Széchenyi 
érez alakjai nem fognak nagyobb gyönyörűségedre válni, 
mint a Kisfaludy Sándoré Füreden, és a hiába dicsért 
Lendvaié a nemzeti színház előtt.

Bizonyosan eljő az idő, midőn nem szorulunk ide
gen művészek segélyére; és ez sokkal örvendetesebb 
idő leend ránk nézve, mint a mostani. De be kell vár
nunk, a miglen eljő. Addig, a hazai művészet fejlődésére 
nézve is sokkal czélszerübb lesz, ha tereinkre nehány

világhírű idegen művész szoborművét állítjuk, melyek a 
közönséget jobb Ízlésre, hazai tehetségeinket pedig ne
mesebb alkotásokra tanitandják.

Sokat beszélhetnék e tárgyról, ha nem kellene 
sietnem a „Köztelekére, hol a magyar gazdasszonyok 
kiállítása szintén a múlt napok történetéhez tartozott.

Én szeretem a nőket, „kik szőnek és fonnak,“ 
s azért egész örömmel látogatóm meg kiállításukat, 
mely szép rendezése, és a tárgyak bősége által minden 
vendéget meglepett.

Lehetett ott látni mindent, a mi csak egy jó házi 
asszony büszkeségét képezi. Szép hímzések, varrások, 
gyümölcsök, konyhaedények, mindenféle sütemény, stb. 
egész diszszel voltak összeállítva. De mindennél szebb 
volt ama buzgalom, melyet lelkes úri hölgyek a kiállítás 
körül tanúsítottak. Magok rendeztek, mutogattak min
dent; maguk jártak el a pénztár tisztében, magok áru
lók jótékony czélra a sorsjegyeket, s mivel ily szép ke
zek árulók — áldás is lesz rajtok.

Sok ifjú lány, ki zongorája és könyvei mellett 
magához nem illő prózai foglalkozásnak tartja a gazd- 
asszonykodást; sok fényűző hölgy, ki szalagjai és csip
kéi halmazában egészen elfeledé, hogy a nőnek ép úgy 
diszére válik a csinos konyha és éléstár, mintáz Ízlés
sel rendezett szalon: e helyen megtanulható, hogy a nő
nek sok szép házi kötelessége van, melyet lenézni vagy 
kicsinylem balga tévedés.

Láttam fiatal nőket, kik egyik vagy másik rende
zőnőnek komolyan megígérték, hogy jövőre ők is külde
nek valamit; s kik nézvén a szép varrásokat, (meglehet 
egy tizenhárom éves lányka kézi munkáját), becsvágyat 
kaptak,.hogy ők is ekképen tűnjenek ki.

Köszönet tehát a jó magyar gazdasszonyoknak, 
kik ily kiállítások által a házi kötelességek teljesítésére 
buzdítanak, s megkedveltetvén a munkát, terjesztik az 
erényt, melyet a munka szül.

Az arany érmek, az ezüstös és aranyos oklevelek 
melyeket a kitünőbb kiállitókjutalomképen kaptak, meg
annyi serkentőül szolgálnak. Évről évre szaporodni fog 
azok száma, kik e társulathoz egész munkavágygyal 
csatlakoznak, s meglehet Róza vagy Adél kisasszony 
ezután nem fognak elpirulni, ha egy-egy tisztelőjük ak
kor lepi meg őket, midőn kezökben főző kanalat forgat
nak. — Elkihetik, hogy akkor legkedvesebbek, midőn 
házias foglalkozásaikat teljesitik.

Rám legalább regényekben sem tett női alak mé
lyebb hatást, mint midőn a „Rajongók“ költője Lorándffy 
Zsusánna fejdelemnót azon helyzetben mutatja be, mi
dőn egyik udvarhölgy étöl a tisztára mosott asztalnemű
ket veszi át.

S emlékezem, mint megszerettem a „JaneEyre“ 
költőnőjét — Currer Bellt, midőn egyik életrajzában ol
vasóm, hogy a varrótűt ép oly ügyesen forgató, mint az 
irótollat.

A legnagyobb dicséret, mit egy római elhalt nejé
nek sírkövére rövid életrajzul Írathatott, ez vala: „o 11- 
h o n  ü l t  é s  f o n t . “

Ön mosolyog kedves barátnőm ! e régi idézeten.
Nem fölösleges emlegetni azt e mai fényűző kor

ban, midőn a n a g y v i l á g  n ő i  közt vannak elegen, 
kik nem igen szeretnek otthon ülni, s legfölebb is háló
kat fonnak.

VADNAI KÁROLY.

Divatkép magyarázata.
1- ső alak: utczai őszi öltözet. Fekete Battyányi 

nemez kalap bársonnyal bevont karimával, kis toliakkal 
és virággal díszítve.

B a n k b á n mente félvastag gyapjú kelméből ; 
inkább a szines mint a fekete kedveltetik.

Ruha kis koczkás Satina soie-ból.
2- ik alak: kisleány utczai öltözete.Szürke nemez 

Deák kalap elől élénk virággal, hátul csipke csokorral 
diszitve. Szürke peruviénből készült atilla kék zsinor- 
zattal, mely nem egészen testhez álló. Szoknya hosszá
ban csikós manilla kelméből. Általában csakis koczkás, 
hosszában csikós és tarkázott ruha kelmék kezdenek di
vatozni.

Altér divattárában minden a legnagyobb válasz
tékban kapható.

3- ik alak férfi őszi öltözet. Fekete gomba kalap 
bársonnyal bevont karimával. Vörösbama félvastag 
gyapjú kelméből készült Tinódi-szűr, szine különféle, 
jelenleg nagyon tetszik.
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V eg y es  rovato  Isi.
Kisfaludy-társaság.

— A Kisfaludy-társaság kiadványaiból mintegy 
37 ívnek nyomtatása elkészült és legközelebb szét fog 
küldetni. Ebből egy füzet a „Századok legendájának“ 
válogatott részei, Szász Károly jeles fordításában, két 
füzet pedig Thackeray legművészibb regényének „Es- 
mond Henriknek“ első kötete. E szerint (Bede Ádám 
utolsó füzetével mely 13 ív) a társaság 1862-re már 50 
Ívvel van készen, s folytatólag ez évre, a jövőnek elejére 
következni fog Thackeray regényének bátra levő része 
(2 füzetben) Moliére három vigjátékának művészi fordí
tása Kazinczy Gábor által. „Onyégin“ verses fordítása 
Bérczy Károlytól. Az igazgató ezeket minden pártoló
nak meg fogja küldeni, ámbár panaszkodik, hogy da
czára sürgetéseinek még 1862-re is számos befizetés van 
hátra.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Mint hírlik a „Magyar Sajtó“ uj évtől tetemes 

változáson megy át, alakja sokkal kisebb leend, s jelen 
szerkesztőségi személyzete visszalép.

— A színházi bíráló választmány ismét egy ere
deti drámát fogadott e l ,  czime: „Bajor Ottó“ irta 
Szinovácz Gyula.

— Vettük a Robonyi Géza és Petényi Ottó szer
kesztése mellett megjelenő „Haladás“ kereskedelmi és 
műiparlap mutatványszámát. E tapintatosan összeállított 
szak-közlönyt ajánljuk az illetők figyelmébe. Előfizetési 
ára csak 2 frt. A kiadóhivatal Szerb-utcza 2-ik szám 
alatt van.

— A „Szépirodalmi Figyelő“ november és decem
ber hóra megszűnik, hogy januárban, megváltoztatott 
czimmel nagyobb alakban, több, főleg szépirodalmi tar
talommal ismét meginduljon. Szerkesztője A r a n y  Já
nos főmunkatársa G y u la i  Pál leend.

A „Bolond Miska“ t. ez. élőfizetőihez: Tóth 
Kálmán mint a „Bolond Miska“ szerkesztője e nevezett 
lapnak múlt júliusban lefoglalt két számáért két havi 
fogságra, a kiadó Emich Gusztáv pedig egy hónapi fog
ságra s 200 ft pénzbírságra itélteték; ezenfelül a „Bo
lond Miska“ czimü lap a katonai törvényszék által há
rom hónapra felfüggesztetett. Az utóbbi ítélet a t. ez. 
közönséget is érdekelvén, kérjük t. előfizetőinket, hogy 
a lapnak ezeu ideiglenes kimaradása- rránt szives elné
zés és türelemmel legyenek, részünkről Ígérjük, hogy va
lamint eddig a lefoglalt számokat, úgy a mostani felfüg
gesztésből származó hiányt is lehető gyorsan és teljesen 
s az előfizetők miuden hátránya nélkül kárpótolni fog
juk. Pest octóber 20. A „Bolond Miska“ kiadó hivala.

Egyleti tudósítások.
— Csanádmegyében fiók gazdasági egyesület van 

keletkezőben, gyülpontja Batonya lenne.
— A pesti jogász műkedvelők nov. 6-án tartják 

első előadásukat a „jogász segélyző egylet“ javára. — 
Adatni fog Belot A., „Rendszeres férjek“ czimű Párizs
ban nagy tetszéssel fogadott vigjátéka.

Személyi hírek.
— 0 r m ó d y Bertalan fiatal költőnk m. hó

21-én szabadon bocsáttatott soproni szigorú fogságából.
— T ó t h  Kálmán már megkezdte fogságát a 

Károly-kaszárnyában.

Közlekedés.
— November 1-étől Pest és Uj-Pest közt tiz Om- 

nibus fog járni reggeli 7 órától esti 7 óráig, minden fél
órában oda és vissza. Mindenszentek napján a kerepesi 
vonal és a váczi ut melletti sirkertbe omnibusok fognak 
járni, a szokott 10 kr. vitel dijért.

— A Pest és Bécs közti vasúti vonatok, f. hó 18 
tói kezdve a diószegi állomáson is egy pereznyi szünetet 
tártnak az utasok felvételére.

Házasságok.
— Vaszilievich Vazul váltótörvényszéki jegyző, 

e napokban jegyzé el B o g n á r  A d é l  kisasszonyt.

Halálozások.
—- E r d é l y i  Ákos jeles Írónk Erdélyi János 

fiacskája m. hó 16-án 6 éves korában meghalt.
— F ö r d ö s s  István a megyei életből jól ismert 

hazafi, m. hó 15-én Uzdon elhunyt.
— B r e z n a y  I s t v á n  Zemplénmegyének 20 

éven át köztiszteletben állt főorvosa m. hó 10-én S.-A,- 
Ujhelyen elhalálozott.

— S z a b ó  Mihály a kőrös-tarcsai helv. hitval
lású egyháznak 42 évig volt érdemteljes lelkésze, múlt 
hó 13-án Gyulán meghalt.

Hazafias áldozatok.
— A verebélyi és szt.györgyi nemes székek utolsó 

gyűlésén elhatároztatott, hogy a testület megszűntével 
elárverezendő ingatlan vagyonának tiszta jövedelme a 
nemz. színház javára fordittassék.

— Gr. Rhédey Gábor, Zsáka ref. egyház község
nek 850 frt értékű orgonát ajándékozott.

— Gyulán egy műkedvelő társaság 200 forinttal, 
az irói segély-egylet alapitói közé lépett.

— Magyarország hg prímása ő eminentiája a 
ghymes-kosztolányi r. k. község temploma kijavíttatásá
hoz 50 írttal járult.

— A budai takarék-pénztár a Széchenyi szoborra 
250 irtot küldött az akadémiához.

Törvénykezési hírek.
— A hadi törvényszék elé állított „Magyaror

szág“ czimü napilap illető személyzetére már ki
mondatott az ítélet, a szerkesztő Szathmáry 3 h a v i ,  
Tordai (a bepörölt czikk írója) e g y  é v i ,  Wodianer 
ur a kiadó pedig k é t e z e r  f o r i n t  pénzbírság és 8 
napi fogságra ítéltettek.

Megjelent, uj könyvek.
Heckenast Gusztáv kiadásában következő miniatűr (gyé

mánt kiadású) művek jelentek meg:
— „Külföldilant“ magyar írók műfordításai kül

földi remek Íróktól. Két kötet, egy-egy kötet ára 70 kr.
— „Emlékkönyv“ a legjelesb magyar költők sze- 

menszedett mondatai.
— „Bánk bán“ irta Katona József a költő aczél- 

metszetü arczképével. Mind ép oly gondosan szerkesztett 
mint díszesen kiállított művek — melyeket a legbátrab
ban ajánlhatunk az olvasó figyelmébe. Ugyanott jelen
tek még m eg:

— „Szellemi szikrák“ nevezetes emberek élezés 
mondatai és rögtönzései. Összeszedte L a u k a  Gusz
táv, e mű Nagy Frigyes porosz királynak van ajánlva.

— „Ismerettár* VHI-ik kötet N.-től Pig.
— „Polgárosodás“ irta Arisztides. Az „Önbirálat“ 

szerzőjétől ugyan olyan szellemben irt brocheure.
— „Asbóth Lajos emlékiratainak“ Il-ik kötete, 

az elsőhöz hasonló díszes kiállításban.
— „Népszerű levelező és házi ügyvád“ szerkesztő 

Farkas Elek. E könyv most már a nyolezadik kiadást 
érte, e legutolsó kiadás a többinél ajkkal bővebb.

— Kolozsvárról két haszno^müvet küldtek be 
hozzánk egyik jeles tudósunk Brassai „Földirata“ 
növendékeknek kitűnő kézi könyvül szolgál, másik F e- 
k e t e ur „Ron án nyelvtana“ hasznos útmutató mind
azokra nézve, kik nevezett nyelvet megtanulni óhajtják.

— „Amagyarnyelv irodaloms műveltség története, 
a legrégibb időtől a mohácsi vészig“ Irta L ó s k a y Be- 
kérry. Pest 1863. Hartleben K. Adolf. Szabatos nyelven, 
gonddal irt mű, nemcsak iskolai használatra de minden 
irodalom barátnak ajánlhatjuk,

— B e r e g s z á s z i  jeles zongora készítőnktől, 
egy angol, német- és magyar nyelven irt füzetke jelent 
meg. „Eszmék a zongora hangfenék alkatának megja
vításához“ czim alatt. Szakértők igen dicsérőleg szól
nak róla.

Nemzeti színház.
— Retten hangversenyeiről, melyek most bizo

nyára a legérdekesebb színházi estéket képezik a tár- 
czairó tudósítja az olvasót, mi egy színpadi újdonság

ismertetésére térünk át. M. hó 24-én adatott először, a 
nálunk szintén kedvenczczé vált, franczia iró S a r d o u 
V. „F e k e t e g y ö n g y “ czimü 3 felvonásos vigjátéka, 
fordították Bérezik Árpád és Fésűs György. A szellem- 
dus iró e színművet, egy hasonszinü (már magyar fordí
tásban is megjelent) regényéből irta, s az adoma szerű 
epigrammái tárgyat — épen nem dolgozta ki, oly gond
dal, mint azt csak a regényben is tévé. Egy-egy alak 
igen sikerült, például a polgármester (Szerdahelyi ki- 
tünőleg személyesité), de az egésznek szerkezete laza, s 
a nem épen valószinü mesét nem enyhíti ügyes kidolgo
zás, mi pedig a regényben egészen meg van. Párisban 
e mű — mint mondják — tetszett, nálunk semmi hatást 
nem "eszközölt. Az előadás különben elég gondos volt.

Budai népszínház.

A napokban már láttuk mint hordozzák az utczá- 
kon hosszú póznára tűzve a népszínházban előadandó 
darab czimét; tökéletesen nagy városias intézmény, ha 
sikerre vezet, még tökéletesebb intézmény lesz. Molnár 
úgy látszik már helyesebb úton halad; bohózatok, né
majátékok, paródiák s olykor egy komolyabb mű osztoz
nak a repertoiron. Varietas delectat, s a népszínház már 
már látogatottabbá válik. „ D o n  J u a n “ (a hasonczimü 
dalmű paródiája) előadásán a nézőtér zsúfolásig telve 
volt, a közönség igen jól mulatott, és ilyen előadásra 
bizonyára többször is eljön. Magasabb drámát emelkedet- 
tebb művet inkább a nemzeti színházban néz meg,s mél
tán megköveteli hogy a „Népszínház“ legyen a n é p 
s z í n h á z a ,  P a r t é n y i  igen ügyes Leporelló volt; 
e szinész kitűnő tehetséggel bir, ki méltán remélheti, 
hogy mielőbb a magyar szinészek Mekkája — a nem
zeti színházhoz jut. — A budai népszínházban az 
előadások november 1-éig fébeszakadtak, de akkor mint 
egy óriási falragaszból olvassuk, uj erővel s még több 
uj darabbal ismét megkezdetnek.

Sakk-rovat *).
5-dik számú feladvány. 

Säuberlich E.-től.

Az II. sz. f. ínogfcjtcse.

H e a l e y t ő l .
Világos Sötét
1) Bd3-d6 Keő-d6:A)
2) Vf2-c5 + Kd6-c5 :
3) Hf6-e4 i  mát.

Világos A ) Sötét.
1) . . .  . Fc7-d6:
2) Vf2-d4 f  Ke5-f5
3) Fa2-bl f  mát.

*) Múltkori 4-ik számú feladványunk nyomdahi
bából mint három lépéses lett közölve ; azért sietünk a 
kijavítással, hogy Világos n é g y  l é p é s r e  ad matot.

TARTALOM: Ligeti Antal. — Rabszolgaság. — Élettani vázlatok. — Toffana vize. — S z é p i r o d a l m i  c s a r n o k :  Nápolyi Johanna czimü 4 felvonásos tragoediából. 
— A visszatért fecske. — Koldusbál Londonban. — Sevilla. — Tiz nap története. — Divatkép magyarázata. — Vegyes rovatok. — Sakk-rovat.
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