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Azon genialis magyar 
művész arczképét mutat
juk be. ki hazájától — 
hasonlóan sok jelesünk
höz, a távol éjszakon sze
rez nevének és nemzeté 
nők egyaránt dicsőséget.
Zichy Mihály született so- 
mogymegyei ősi birtokán 
Zalán 1827-ben. Első ne
veltetése keveset külön
bözött egyéb sorsosaiélél.
A latin iskolákat kelle 
előbb Veszprémben, majd 
Pesten végig járnia, s 
csak üres éráit volt sza
bad Marasztoni — műter
mében tölthetniej de ez 
utóbbi csakhamar oly 
vonzerőt gyakorla reá, 
hogy c.ísak vajmi ritkán 
látták őt a t. piarista 
atyák, s akkor is nem 
annyira leczkéi szabatos 
felmondásával, mint in
kább a könyve széleire 
firkált rajzokkal, melyek 
tanitéi s iskolatársai arcz- 
vonásait nagy élethűség
gel s néha torzítva is tük
rözik vissza de álaljában 
gyermeteg jé kedélye ál
tal biztositá mrgának jó 
indulatukat s elnézésöket.

Nem sokára Bécsbe ke
rült, hol a jeles Waldmül- 
ler vezetése alatt kizáró
lag hivatásának szentel
hető magát. A művészet ez érdemteljes veteránja 
akkor egy merész újítással lépett fe l, az annyi 
költségbe kerülő, s annyi évek óta semmi ered- 
ménynyel nem dicsekhető bécsi képző művészeti 
akadémia elavult, lélekölő módszere ellenében,

liefty a festS.

s azon makacsságig menő erélylyel, mely csak 
egy férfias jellem sajátja s azon kifogybatlan buz
galommal, melyet csak a művészi lelkcsültség s 
az igazi ügyszeretet adhat, nem törődve az aka
dályokkal, mikkel küzdenie kelle, szóval, tettel

mindent elkövetett, hogy 
a képző művészetet jelen 
sülyedéséből ismét eredeti 
kútforrásához, melyből az 
úgynevezett iskolák első 
alapitói is merítettek, a 
soha ki nem apadó, nem 
csalható t e r m é s z e t 
h e z  visszavezesse. Nagy 
elégtétele volt, hogy ifjú 
hazánkfia e tanmód czél- 
szerüségét oly fényesen 
s rövid idő alatt igazolá. 
Közönségünk még emlé
kezik azon festményekre, 
mikkel a 1 9 —20 éves 
ifjú a pesti műtárlatot s 
majd Bécs és Németor
szág műértő köreit oly 
váratlanul lepé meg, s a 
legnagyobb reményekre 
jogositá . Múzeumunk kép- í
tára birja a „ g y e r m e k  |
h a l o t t á  t.“ s a művés^ 
hazafias ajándokából: a 
nagymérvű „kereszt levé
telt.“ A család ereklye
ként őrzi egy gyönyörű 
„Krisztusát“ és a „mentő 
csónakot" e szép allegó
riát. Több művei Német
országban szétszórvák. A 
jeles művész jelenleg szt. 
Pétervárott él. mint ud
vari festő. Külföldi jeles 
műitészek és írók. mint pl, 
G a u t i e r  T h e o p h i l e  
időnként érdekes czikke- 

ket Írtak a kitűnő magyar festészről, ki még élet
kora delén nevét és vele a magyar név becsüle
tét szakadatlan munkásságban mindinkább emelni 
fogja.
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Egy éj a londoni rendőrségen.
Rajz.

Az angol rendőrség nemcsak a legszerve
zettebb, legtökéletesebb, hanem, a mi több, még 
legtiszteltebb is a világon. Az az ellenszenv, mely 
néhol oly nagy ezen intézet irányában, itt nem lé
tezik. Minek okát a miveltség nagyobb fokán és 
azon átalános komoly ragaszkodáson kivül, mely- 
lyel az angol páratlan alkotmányának minden moz
zanatán csügg, abban véljük főkép rejleni, hogy, 
mig másutt, a viszonyok természeténél fogva, a 
rendőrség inkább politikai hivatással bir s kivált
kép a kormányok érdekeire kénytelen ügyelni : ad
dig Angliában, erre szükség nem lévén, kiválólag a 
társadalmi, és a polgárok biztonsága képezi főhiva
tását.

Az angol főváros rendőrsége 19 superinten
dant, 124 inspector, 584 sergeant és 4797 con- 
stablerből áll, kik 25 főállomáson osztvák szét, hon
nan a kerületükben negyedekre ügyelni vannak 
hivatva. Azonban az eljárás mindezekben oly egy 
forma hogy elég ez állomások közül egyet megis
mernünk, hogy az egészről fogalmunk legyen.

Meniünk tehát péld. a covent gardeni állo
másra, mely a Bow-streetben fekszik.

Késő est van, az idő ködös, hideg, esős. A 
gázláng bágyadtan tör át az utczai lámpák nedves 
üvegein, mint gyertyavilág a falusi házikók jégvi
rágos ablakain át. A boltok egymásután bezáratnak, 
az utczán meglehetős csend van.

A rendőrállomás kapuja előtt egy policeman 
áll őrt. Belépünk, s egy hosszú folyosón áthaladva, 
egy puszta szobába jutottunk, hol épen Clark con
stable mély álomba merülten s horkolva piheni ki 
kilencz órai körjáratát, melyből halálfáradtan tért 
vissza.

A szoba jobb szegletében egy alacsony fa- 
rácscsal kerített hely látszik a foglyok számára. Át- 
ellenben egy ablak, mely oly magas, hogy egy kö
zépnagyságú embernek a mellközepéig ér le , s a 
mely mögött éjjel-nappal egy inspector ül, hogy a 
panasztevöket kihallgassa.

Lépjünk e szőnyegajtón az inspector bureau- 
jába, kinek ablakát az első szobában láttuk. E bu- 
reauban gázlámpák, kandalló, íróasztalok, tintával 
befecskendezett falak, s a tálszekrényekben iratok 
s fóliánsok láthatók, és egy csendes járású nagy 
fali óra.

Az íróasztalok egyike mellett egy policeman 
áll, frakkban és czilinderkalappal, orrán pápaszem ; 
és másol valami aktát nagy komolysággal. Mellette 
ül két inspector ; tolláik repülnek a papíron ke
resztül, hogy a tinta csakúgy fercseg belőlük, mint 
a szikra a tűzkőből a száguldó ló patkója alatt. 
Épen három negyed kilenezre. A két inspector 
egyike feláll, vesz egy palatáblát, hóna alá az or- 
donnance-könyvet. s megy az udvarba, melyet egy 
pár gázlámpa világit.

„Vigyázz !“ kiáltására mintegy hetven em
ber, hosszú szürke kabátban s bőrtüszővel derekán, 
áll ki hat csapatban katonailag ; mindenik csapat 
élén egy-egy sergeant.

Az inspector most fölolvassa az éjjeli körjá
rók névsorát, s kiválasztja a reservkép honnmara- 
dókat. Aztán kinyitja az ordonnance-könyvet, s né
hány legújabb keltű intőpéldát olvas fel gyors hi
vatalos hangon a legénység épületére, mint péld. : 
,,P. C. (Police Constable) 202. szám. E hó 1-jén 
őrhelyén ittason találtatott. Rögtön elbocsáttatott." 
— „Jenkins, sergeant, hiányos jelentéstétel miatt 
egy hónapra fellüggesztetetP stb.

Most az inspector a csapatok előtt azon egyé
nek személyleirását olvassa föl, kik London terü
lete (Charing Crosz) körül tizenöt mérföldnyire az 
utóbbi huszonnégy óra folytán mint ..elvesztek1* 
bejelentetének. Haj, szem, ruházat, csizma, kalap s 
egyéb ismertető jelek oly részletesen leirvák ebben, 
hogy valóban álomittasnak vagy rendkívül ügyetlen
nek kell lenni azon P.C.-nek, ki, ha egy ily eltévedt 
egyén útjába jő, rá ne ismerne s útba ne igazit 
hatná vagy haza ne tudná kisérni. Szintily szigor
ral neveztetnek meg az azon időben elveszett vagy 
ellopott tárgyak is, úgy hogy. ha meggondoljuk, mi
szerint ezen eljárás ugyanazon órában London ösz- 
szes rendőrállomásain gyakoroltatik. meg nem fog
hatjuk,hogy e városban valaki és valami el tud veszni.

Azon apróságok közt, mik különben mint

„megtalált és a rendőrségnél letett“ holmik előso
roltatnak, akad ilyesmi is, mint péld. egy gyermek, 
kutya, egy tonna vaj, egy szekér lovastól. De az 
elérzékenyedés nem tartozik egy igazi policeman 
kötelességei közé. Ő ép oly közönynyel hallgatja 
végig a vajas tonna és a lovas szekér megtalálásá
nak történetét,mint a szőrül szóra itt következő je
lentést a talált gyermekről:

„S— osztály. F. hó 2-kán, nyolez és egyne
gyed órakor, este, B . . . ur B . . . utczában, Cam- 
den-town bán, háza küszöbén, egy holt csecsemőt 
talált, hollandi vászonzsákba kötve. Volt rajta to
vábbá egy kis paplan calicóból, fejkötő mousselin- 
ből, atlaszszalaggal feldiszitve. Mellette a követ
kező tartalmú levélke: „Akárki akad e drága kincs
re, tegye meg neki az utolsó szolgálatot, mit édes 
anyja gyászában és körülményei miatt nein tehet. 
Az isten áldja meg érette !“

Ezzel az inspector bezárja könyvét; meg
vizsgál minden legényt, hogy el van-e látva sza- 
bályszerüleg bottal, lámpással és zsineggel. A ser- 
geantok csapatjuk élére állnak, mindenki kész az 
indulásra . . .  de még hátra van, hogy az inspector 
némely különös teendőkkel is megismertesse a le
génységet, röviden s kategorice, mint a hadvezér a 
csata előtt. Például:

„Különösen szemmel kell tartani az üres há
zakat; vajon az ajtók erősen be vannak-e zárva, s 
ha nem, nincs e valaki benn elrejtőzve. (E czélra 
szolgál az u. n. vak- vagy vakító lámpa, melyet 
minden rendőr övéhez kötvp hord.) 19-ik szakasz 
vigyázzon, hogy az Adelphi-arkád alatt éjjel holmi 
csőcselék el ne bújjék. 24-dik szakasz szigorun 
őrködjék, hogy a kocsik az operaház előtt sort tart
sanak s a kocsisok lovaikat el ne hagyják. A virág
árusnőkre szemmel kell lenni, hogy ne lopjanak s 
ne kolduljanak. De illedelmesen bánni velők ; sen
kihez nem nyúlni, hacsak zsebtolvajságon nem ka
patik Még egyszer, vigyázni a laktalan házakra, 
mert ezekből rontanak ki a tolvajok a közel házak
ba, s a feltörés hamar megvan. -  Vigyázz, balra 
fordulj, indulj !“

Az apró csapatok eltűnnek a kapun, s külön
böző iránybana ludléptekkel haladnak az utczán; 
mert, hogy a közlekedést ne akadályozzák, megvan 
tiltva a kövezeten párosán menniök. A reservek 
ott maradnak az előszobában, hol Mr. Clark még 
folyvást horkol. Egyik inspector felső kabátot s ka
lapot vesz, hogy egy fordulatot tegyen a városban. 
A másik a bureauban marad a jelentések és pana 
szók felvételére.

Erre nem kell soká várnia.
Épen itt jön már egy sovány emberke — Mr, 

Spitls a neve — kis pofaszakállal s nagy mozgé
konysággal, az ablaklyukhoz lép ; vele egy öreges, 
csinos öltözetű s tisztességes kinézésű férliu barna 
mellényben, mely leér a hasára, mely felett egy 
kis lorgnon lóg széles szalagon idestova. Ez a tisz-' 
tes férfiú a vádlott, Mr. Spills pedig a panaszló. 
Valóban épen egy angol r-endőrbiztos ügyessége 
s nyugalma kívántatik ahoz, hogy Spills ur pana
szát megértse, oly szövevényes az, mindenféle 
klub-, vadász- és halász-műszavakkal. Más ember 
az ördögbe kergette volna Spills ural minden pa
naszostul ; de az angol nem veszti el hidegvérét, s 
Mr. S p i l l s  panasza világosabb lesz, mint a 
napfény.

A szerencsétlen vádlott gentleman, úgy 
látszik, mintegy fél órával elébb — csupa vélet
lenből útját a themzepart irányában vette A 
themzeparton van vagy egypár száz házkapu, de 
a gentleman egyátalában nem akart más kapun 
zörögni s csengetni, mint épen a Mr. Spillsén. 
Miért? azt nem tudja sem a vádló, sem a vád
lott, sem senki. Vádlott nem ismeri Mr, Spillset, 
Mr. Spills sem ismeri a gentlemant; hanem a gent
leman minden áron a Mr. Spills családjával akart 
vacsorálni. Természetesen, Mr. Spills ezen tűzbe 
jött, a gentleman meg pofon vágta, s erre mind a 
kelten ide jöttek.

Most a vádlotton van a sor beszélni. A 
gentleman elmondja nevét, állását, azzal a szere
tetreméltó önérzettel és nyugalommal, mely min
den derék embernek sajátja, a ki egy kicsit „bé
rű g o t t ,“ csatornán innen és csatornán túl. Ha
nem, mikor életkorát tudalkolják tőle, akkor föltá
rnád benne a szellem, vagy is a szesz e méltatlan
ságon. Mi köze ahoz a policenak, hogy ő hány

^esztendős! Tessék a policenak őt bezárni, fizet
hetn i. büntetni, kínozni, kerékbe töretni, vagy meg- 
. nyúzni, ha kedve és bátorsága van ! Ő is tudja mi 

a törvény! Hohó. sir! De, hogy hány éves? ilyet 
kérdezni! Nem, uram, abból semmi sem lesz . . .

, Végre mégis, az inspector hosszas barátsá
gos kérdezgetésére, egyet simít rövid ujjaival vé
kony haján, mely alul csakúgy kandikál ki a kopasz
ság, s kedélyes hetykeséggel felkiált:

— No jó! hát ha épen tudni akarja — hu
szonöt !

No, már egy rendőrbiztos csak elég komoly, 
hát még ha angol . . . hanem erre még az sem álí- 
batja meg, hogy el ne mosolyodjék. A gentleman 
rémitő komoly, méltóságos, függélyes állásba erő- 
küdik magát tenni, s egy szánó s megvető mosolya 
által Mr. Spills és az inspector meg vannak ölve, 
tönkre silányitva.

— Van valami a gentlemannél, a mit sze
retne gondviselésünk alá adni ? — Ez a szokásos 
mentegetődzés, midőn valamely ittasnak meg akar
ják motozni a zsebét, a minek a bűnesetet kivéve 
sohasem szabad erőszakkal történni.

S mielőtt a derék gentleman még szóhoz 
jutna, a reservből valaki már könnyebbé tette a 
zsebét egy s más tehertől. Minden van a közt, a mi 
a derék férfiút ékesítheti: tolikés, kulcscsomag, 
zsebkendő, sandwich-bux (hús- és vajtartó szelen- 
cze), egy erszény s benne egy sovereigne és öt 
pence, fogvájó,irótárcza ; a nyakában aczél óraláncz, 
kettévágva, az óra hiányzik róla.

Ha majd kijózanodott, ráérnek az elveszett 
óra felől kérdezősködni; s ha annak minőségét 
előadta, azt körözik valamennyi rendőrállomáson, s 
holnap minden zálogkölcsönzőnél megkérdik, hogy 
ilyen s ilyen órát nem tettek-e be, s nem valószi- 
nütlen, hogy az óra megkerül, mielőtt a gazdájának 
még ideje lelt volna másodszor is megiltasodni. 
Aztán, csak egyszer a zsebében legyen, megint 
elveszti nem sokára.

— Hány órakor jelenjek meg holnap a béke
híré előtt? kérdi Mr. Spills.

— Délelőtt 10 órakor.
Ezzel Mr. Spills haza siet Mistress Spillshez ; 

a gentlemant pedig a rendőrszobában szépen le
fektetik aludni.

Csak az inspectornak nem jut ideje a pihe
nésre. Uj meg uj alakok jelennek meg folyvást ab
laka előtt

Már rég kukucskál azon türelmetlenül be két 
fekete szem. Égy barna lyányka. foszladozó szalma- 
kalapban.

— Nincsen itt őrizet alatt egy czigány- 
nő, sir?

— Czigánynő ? — ma nincs egy sem.
— Köszönöm, s ir; s megy ködön és éjsza

kán keresztül a legközelebbi állomásra, valószínű
leg anyját vagy rokonát keresni.

Ezenközben néhány constable lépett be, kik 
fölváltattak s most őrmesterüknek jelentésöket ad
ják be nyomtatott rovatok alatt. Például:

,.P C. N-ro 67 jelenti, hogy egy fiút, név- 
szerint Isaac Philippet, délután 5% órakor a 
bowstreetben egy ló. a Mr. Pjirks hirlapárulóé, el
taposott. A eharing-crosz-kórházba vitetett. Onnan 
könnyű fiezamodással haza szállitta'tott.11

Az inspector alig futja át a jelentést, már 
egy más s ezúttal aggódó és komoly arcz pillant 
be az ablaklyukon.

— Sir, engem aligha meg nem loptak. Ne
vem Parker, a „Parker és Tide kárpitraktára“ ezég- 
től. Ma délután 3 órakor a könyvvezetőnk a pénz
behajtónknak, egy tizenkilencz éves ifjú embernek, 
kilenezvenhat font «sterlinget adott ál, hogy a bankba 
vigye. Tizenöt perez alatt visszajöhetett volna. De 
a kölyök elillant, s a pénzt nem kapták meg a 
bankban.

— Szíveskedjék ön leírni a fiatal embert és 
öltözetét, mond az inspector s egy nyomtatott for- 
mulárt vesz elő melyet „route“-nak hívnak.

Ez megtörtént.
— Van rokona vagy barátja Londonban?
Az applicant megnevezi a vádlott atyját, nagy

bátyját, és lakhelyüket.
— Nr. 92! kiált az inspector a reservek 

egyikének. Tudja, mi a teendő.
Ha e perczig még nem ment ki az ifjú a vi

lágból. úgy most már igen kevés reménye van.
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hogy megszökhessék. Nr. 92 inár a rokonoknál 
jár, hol tán megmaradt éjjelre, s még viradta előtt 
a kezébe van minden rendőrtisztnek a személylei- 
rás s felolvassa az embereinek: „Hosszú nyak, 
szőke haj, sötét kabát, keskeny karamu kalap“ stb.

Az ablak előtt egy policeman jelen meg, kö
szön, egy lapot ad át: „route, sir!“ s azzal megy 
tovább. így futják a kört keresztül-kasul a route-ok 
minden állomáson, s a fontosabbak ezenkül még a 
„Police Gazette“ rendőrlapban is megjelennek, 
melyet egy rendőrtiszt szerkeszt.

Most egy csinos öltözetű s mintegy tizen- . 
nyolcz éves ifjú jött be lassú léptekkel az előszo
bába, fejét az ablakon majdnem bedugja, s széles 
skót kiejtéssel szól susogva :

— Segély nélkül vagyek. Skóthonból jöttem 
át, bizonyos Saunders M’Alpinet felkeresni. Nem 
lelem sehol. Minden pénzemet elköltöttem. Egy 
farthing (egy penny negyedrésze) sincs a zsebem
ben. Szállást kérnék az éjre, sir.

— Reserve !
— S ir!
— Vezesse át ez urat a szobába, s lássa, 

hogy jó hálása legyen.
A policeman és a szemérmes kérelmező el

mennek.
De mór jő befelé egy zajongó csoport. Elől 

egy köpczös, piros pozsgás asszony, nyilván igen 
fel van indulva ; mögötte három nő tanú és két po 
liceman. De hol a bűnös ? Ez oly kicsiny, hogy 
széket kell alá hozni, hogy a magas ablakon belás
son. Gyönyörű barnafürtü, okos kinézésű, de pisz
kos gyerek ; hét éves csak, de kettővel idősebbnek 
hazudja magát. A köpczös asszonyság torkát kö
szörüli, aztán igy adja elő panaszát:

— Múlt vasárnap, sir (engedelmével, sir, 
nekem szivar- és irószerboltom van) ez a kis csúf 
gyerek beüti az egyik üvegtáblát a kirakatomban. 
Hopp, kiszaladok, hát már nem látom egy festék— 
szelenczémet — —

— Értéke? kérdi az inspector, ki, a gye
rekre egy éles pillantást vetve, azonnal a fontosabb 
részét veszi elő a panasznak.

— Értéke, sir ? Jó, sir ; megmondom. Nyolcz 
pence. De, sir! ma éjjel, sir, épen ahogy a boltot 
zárni akarom, hallom, hogy megint egy másik táblát 
visz el az ördög. Én sem vagyok rest, sir; kifutok, 
sir; hát ez a kis semmirekellő épen akkor illan el 
onnét. Én is utána, sir, megcsípem, sir, s átadom a 
constablereknek, sir,

A gyereken nem látszik legkisebb félelem 
vagy zavar sem. Még csak nem is pillant fekete 
szemével. Megmondja kívánatra nevét, lakását, oly 
pontosan sőt gépiesen, mintha ez mindennap meg
esnék rajta, aztán szintoly elszántan követi a poli- 
cemant a rácsfogdába, ideiglenes börtönébe.

— Olyan ifjú gyermek és már kitanult 
tolvaj 1

—  Oh, ezek a jegszomorubb esetek nálunk; 
mondá az inspector. Évenként 5 — 6000 gyermeket 
hoznak be hozzánk, részint olyakat, kik eltévedtek, 
részint foglyokat. A bűntények egyre szaporodnak 
a gyermekek közt, mint azok kutforrása, a szülék 
általi elhanyagolás.

— S hiszi-e ön, hogy a kormány e bajnak 
az ingyenes ipariskolák alapítása által elejét ve
hetné ?

— Bizonyosan kevesbednének az ily bűn
esetek; ez legtapasztaltabb tisztjeink nézete. Jobb 
volna, ha azok az érdemes urak ott a minisztérium
ban és a parlament padjain egy körutat tennének 
egyszer a mi állomásainkon, a helyett, hogy csak 
fecsegnek a világba, s éjen át a felett vitatkoznak, 
vajon a pápa katholikus-e vagy nem, A költség az 
ily ingyeniskolákra mi hamar meg ler.ne térítve 
abból, a mivel a rendőrségek, fogházak és kórodák 
kevesebbe kerülnének. De, persze, a kormány------

— No, ez ugyan gyönyörű történet! kiált e 
perczben egy sápadt s az iramlástól alig lélekző 
ember be az ablakon, félbeszakítva ekép az inspec- 
tornak egy éles megjegyzését a kormányról, mi 
másutt tán hivatalába került volna. — Gyönyörű 
történet! Sir, mi dolga volt valakinek az én ajtóm 
zárán ?

— Hogy-hogy, uram ?
— Hogv-hogy! Én itt lakom mindjárt a sar

kon, sir, fegyverek vannak nálam a színházba, én 
bezártam a házajtómat erősen, kedves főinspeetor

ur, egy tiszta uj zárral Chubbtói, bele került 6 
shilling 4 pencembe, s ir; most, jövök haza, a kulcs 
nem fordul! No, mit mond ehez, kedves rendőrpre- 
sidens ur ? Valaki ott járt! Tolvaj, zsivány, gyilkos ! 
Egész rablóbanda! Talán még most is ott mulatoz
nak a derék urak a házamban ! Mit gondol.ön. ked
ves rendőrminiszter ur ?

~  R e s e r v e !
— Sir!
— Két legény! egy pár lábtó 1 S nézzék meg 

ennek az urnák a házát.
Egy orsóvékony és orsómozgékony uracs 

rohan be.
— Ah, nem került ide önökhöz egy barna

fekete agár ?
— Agár az ott az udvarban? kérdi az in

spector a kapustól.
— Nem. sir, az egy barna kopó.
— Ah, istenem, úgy az nem az én Bobbém. 

Barna kopó, nemde? Jó éjt, gentleman! Köszönöm 
szépen — és elrohan,

A két reserv visszajött a lábtóval.
— Nos ? kérdi az inspector. Mi volt a sarok

házban ?
— Semmi, sir. A zárnak nincs legkisebb 

baja. Az izraelita gentleman alkalmasint nem lelte 
a kulcslyukat.

Éjfélt üt. A tűz kialvó félen. Pilláink nehe
zednek. De az alvásnak nem itt a helye, a londoni 
rendőrségen.

Uj csoport kukucskál be az ablaklyukon: egy 
policeman s vele egy fajtalan kinézésű leány, egy 
más rendőr s vele egy tökfilkó ábrázatu ur.

— Sir. mond az egyik rendőr, én a Lincoln's 
Inn Fields-ből jövök; ott láttam ezen urat — —

Itt ,,ezen ur“ félbeszakítja a policeman!:
— Kérrrem, inspectorrr urrr, mérrrt vagyok

én itt?
— Mindjárt kihallgatom önt, sir.
— Ott láttam ezen urat egy ház rostélya 

alatt beszélgetni ezzel a nővel. Felkérem, hogy tá 
vozzék, és látom hogy az óraláncza kinn csüng a 
mellényzsebéből. „Elvesztette az óráját," mondám 
neki; ,,és ön megtalálta,“ mondám a nőnek." „Én 
nem.“ mondá a nő; „ez már — szólt a nő tovább 
ezen úrhoz fordulva — húsz lyánynál is volt az 
éjszaka." „Lehet, mondám én, hanem kegyed min
denesetre velem fog jöni.“ S a mint a lámpásomat 
feléje forditom. az ezüst óra ott fekszik a háta mö
gött a kövezeten, az üvegje széttörve. Ekkor ma
gamhoz vettem a kisasszonyt, ezen urat pedig a 
Nr. 47 fogta karon.

— Börtönőr! kiált az inspector.
— Sir!
— Tartsa szemmel e leányt, hogy el ne il

lanjon. És híja elő Mr. Greent.
A vádlott nő egy sarokban leguggolt. Nem 

szól egy szót sem, s kezét elrejti piszkos nagyken
dője alá. Az inspector egy ivet két felé hajt, tollát 
megmártja.

— Most önön a sor, sir. Szabad kérnem
nevét ?

— B a -a .
— Úgy csak nem híják? Tán ön jobban ér

tette. constable ?
A nagy constable lehajtja fülét a kis ember

hez. s rendithetlen nyugalommal kifürkészi sokára, 
hogy a nagy gentleman neve Mr. Bat.

— Hol lakik ön, Mr. Bat?
— Lamberrr.
— S mi ön? mi a foglalkozása?
— Sollieererr, szolgáltjára.
— Tehát Sollicitor Lambethben. S veszett 

még el valamije az óráján kívül ?
— Nem tudom, hogy egyebem elveszett volna, 

nem tudom.
— S mennyire becsüli ön ez órát?
— Tíz font sterrling, kiált meglepő sebes

séggel Mr. Bat.
— Annyi nehezen lesz, sir!
— Hát, nem bánnom, öt font. Nem vagyok 

egorrrista, uram. Tessék a lánczot is bele számitni. 
Egy barcrátomé.

— De ha barátjáé, akkor csak nem szeretné 
ön, hogy elveszszen.

— Mindegy. Nem vagyok egorrrista. S ezt 
számtalanszor ismétli.

A inspector formulázza a vádat, s felolvassa 
Mr. Bat előtt.

— ön vádolja ezen nőt, hogy ellopta az ön 
óráját. Most nem akarom önt az aláírással fárasz
tani, mi tán önnek most alkalmatlan lenne. Szíves
kedjék holnap reggel, — most két óra, — három 
negyed tizre ide fáradni.

— Fél tizenegy előtt sohsem kelek fel, pro
testál Mr. Bat.

— Tegyen ön holnap kivételt s legyen itt 
három negyed tízkor, jegyzi meg az inspector nyu
godt udvariassággal. Ha nem jön ön, kénytelenek 
leszünk önt elhozatni, s az kellemetlen lenne ön
nek. Íme. feljegyzem azon számára; „Mr. Bat, 
Bow streetben, holnap három negyed tizre— Vagy, 
mivel önnek az oly nehezére esik — egy negyed 
tizenegyre.“ Jó lesz igy ? S nézze, ezt a czédulát 
a zsebébe teszem s majd a gazdasszonya megleli 
és emlékeztetni fogja önt rá. God by, sir! — Re
serv. vezesse ezen urat egy cabhoz (bérkocsi) s a 
cabmannak mondja meg lakását. — Nr. 64! men
jen vissza Lincoln’s Inn Fields be. hiányzik ez órán 
az ezüst fogantyú, tán megleli ott.

— Melyik reggel van az, holnap reggel ? kiált 
hirtelen Mr. Bat, visszabotorkázva.

—- A legközelebbbi reggel, ma reggel, uram 
— felel a tiszt.

— De, hogy lehet az ma reggel, sir, mikor 
holnap reggel tegnap éjjel van, sir?

És Mr. Bat ki tudja meddig nem vesződött 
volna még ezzel a circulus vitiosussal, ha a police
man karon fogva el nem vezeti. És belép egy mat
róna, dühtől sápadtan, remegő kékült ajkakkal, 
sárgaselyem kalapja a nyakára van leesve.

— Ezennel — kiált a matróna, még kívül a 
bureaun — panaszt kívánok tenni Pleesman 42 és 
53ellen, és hogy holnap substantirozzam azt a hiva
tal el5tt, sőt a mi több, aprobálni akarom azt, sir, 
pedig ez nem tréfa, sir.

— Kímélje meg magát az indulattól. Bizza 
rám csak, minden rendbe jő.

— Ezennel, sir. egyátalában nem szándékom 
indulatba jöni. De — (nagyon gyorsan) — panaszt 
teszek Pleesman 42 és 53 ellen, és e mellett ma
radok, sir.

— Mondja el hát, ma’am, miből áll e panasz; 
mi történt önnel?

— Tehát hallja meg ön. Borzadni fog ön sir 
Tehát, künn állok a házam kapujában —

— Hol fekszik az ön háza, ma’am ?
— Az én — házam — hol fekszik — sir ? 

— (Megvető jéghideg mosoly).
— Igen, madam, talán a vízparton?
— Nem, sir! (diadalmas büszkeséggel) 

n é m a  vízparton.
— Tehát hol madam ?
— Hol? (sarcasticus mosolylyal) hizelgek 

magamnak, hogy a Drury Lane-ban.
— Jó. Neve ?
— Nevem? Az é n nevemet kérdi ön? a 

vádlóét? (mindegyre keserűbben és hevesebben) 
nevem Megby.

— Mistress Megby ?
— Hizelgek magamnak, sir, hegy mistress. 

(Újra nagy nyelvkészséggel). És van egy kávéházam, 
sir, és ezennel, sir, hogy panaszomat holnap subs
tantirozzam, s ami több, aprobáljam, sir. ez pedig 
valami, sir. P. C. 42 és 53 ellen panaszolnom 
kell, sir.

— Jól van, jól, madam. szíveskedjék előter
jeszteni.

— Tehát, a kapum előtt álltam, és (itt hirte
len szelíd és a sentimentalissal határos hangulatba 
esik a mistress) beszélgettem egy úrral, barátom
mal, egy falusi gentlemannal, s ir ; nevét megmond
hatom pirulás nélkül, sir; Henery Lupwitsh Es- 
quire, sir.

— Nem, sir, (leirhatlan haraggal) ő n i n c s  
itt. Mint mondám, beszélgetőnk a kapum előtt, hát 
egy pár asszonyszemély jő ránk. Ó, ismerem őket 
nagyon jól, közönséges aljas személyek, S beléuk 
ütődnek.

— Mindkettő egyszerre?
— Oh nem ! s ir! nem mindkettő, isten ment

sen. hanem egyik a kettő közül.
— Jól van. S mit mondott ön erre?
— Bocsánat, uram. Persze, hogy mondtam :
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Hogy, merészel ön, raa’am ? Azt "mondtam erre. — 
Hosszú szünet. Vádlónő azt várja valószínűleg, hogy 
ez esemény a jegyzőkönyvbe vétessék.

— Es egyebet nem mondott?
— Hizelgek magamnak, hogy még többet is 

mondtam: Senki sem állt önnek az útjában, ma- 
'am! Erre ő: Ahoz önnek nincs köze, ma'am ; mi
attunk állhatnak önök akárhol, ma'am! — ismét 
várás — teljes szünet. — Hirtelen közénk ugrik a 
nyomorult, közém és Henery Lupwitsh Esquire 
közé, és nekem áll — ezennel pedig én nem va 
gyök aquisitio, sir, és nem akarom magamat prosi- 
duálni, sir.

Mit akar ezzel mondani Mrs. Megby, nem 
eléggé világos, de azért egyre ismétli s mind dü
hösebben : „ezennel pedig én nem vagyok aquisi
tio,“ mígnem egész testében reszket.

Az inspector most a policemanokra viszi a 
beszédet :

— Tehát, ekkor segélyére jöttek önnek 
P. C. 42 és 53 ?

— Ez az épen, sir. Nem jöttek ^segélyemre ! 
Hinom kellett őket.

— S mit mondott ön nekik?
— Azt mondtam: Gentlemen, ez a személy 

engem insultált, nekem esett. De 42 azt felelte 
hogy : önnek semmi baja! Ne csináljon kelletlen 
botrányt. 53 meg nem akarja a személyt bekísérni. 
Ezennel tehát — szörnyű sebesen — panaszomat 
a két pleesman ellen hofferálom, és holnap ismét 
eljövök 9 és 7 közt. a mikor tetszik, és a plees
man uraknak substantirozni fogom, hogy én nem 
vagyok aquisitio, s a mi több, aprobálui, hogy a 
pleesman urak felelősök azon insultért, miszerint 
én nem vagyok aquisitio.

Az inspector. kinek türelme még legkiseb
bet sem szenvedett, megállapítja a szolgálatbani 
hanyagság panaszát a két P. C. ellen, s kéri Mrs. 
Megbyt, holnap 9 órára megjelenni.

Mrs. Megby büszkén kifelé indul. Hát a mi 
nagy meglepetésünkre ki tűnik elő ismét az ajtó
ban ? Senki más, mint Mr. Bat, ki ismét visszajött 
és kérdi :

— Tehát megmarad ön a holnap reggel 
mellett?

— Ez megszökött a cabból, jegyzi meg az 
inspector, ki semmin sem tud csudálkozni. — Igen, 
sir, a legközelebbi reggel. És jobban tenné ön, ha 
már haza menne.

— Semmi harrrag, sir; válaszol Mr. Bat. — 
Épen ez irrrányban jöttem — az ajtó nyitva volt. 
Nem vagyok egorrrista, sirrr, parrrdon, sirrr. Te
hát tegnap rrreggel ? Good morning, sir! — S 
újra elbotorkál,

Mr. Green, ki ezalatt az óratolvajt kikutatta, 
jelentést tesz a nála talált tárgyakról : Néhány half- 
penny, két zálogjegy, egy fésű. Mindezt előmu
tatja.

— Kíván valamit?
— A fésűjét kéri.
— Adja oda neki. Vezesse el.
A szerencsétlen leány őrizet alá vitetik, hol 

valószínűleg haját hozza rendbe, hogy reggel illően 
jelenhessen meg a biró előtt.

— Kérem, sir ! Van-e önöknél két franczia 
lady. barna selyem ruhában? E szavakkal lép egy 
asszony az ablakhoz, kosarat hozva a karján.

— Igen. Mit akar velők ?
— Kérném nekik ezt a kenyeret és sült 

tyúkot átadatni,
— Jó. Adja ide,
— Köszönöm, sir, jó éjszakát.
Az inspector megnézi a tyúkot, megfordítja, 

felmetszi gonddal a tollkésével és kivesz belőle 
egy üveg cognacot. Ezt, mint tiltott portékát, félre 
teszi ; a többit átadatja a franczia fogolynőknek.

Az óra hármat üt. A bureau ablakán hideg 
eső kopog. Az inspector megtörli szemüvegét, 
mintha azzal a szeméből törülné ki az álmot. Azon
ban a külső szobában már ismét zaj van : egy asz- 
szony jajgatva, és egy gyermek rücskölve, jőnek.

—  Mi baj ? kérdi a tiszt.
— Ee asszony — felel a constable, ki őket 

bekísérte s kinek kalapjáról csurog a viz — egész 
éjen át háborgatja a szomszédokat. Azt mondja, 
hogy nincs lakhelye, nincs semmije. Segélyt és 
szállást kér. Hiába intettem. Mindenkit felzavart az 
álmából, a sirásával.

A szegény asszony merő lucsok és rongy. 
Nálánál csak gyermeke nyomorultabb és szánan- 
dóbb, egy rőthaju, 4 —5 éves. rongyba burkolt, 
iszonyúan elhanyagolt gyermek, kinek bees.ett ar- 
cza s szeméből kiált az éhség és a nyomor. Anyja 
rongyaiba fogódzva, még rémítőbben zokog anyjá
nál. Szivszaggató jelenet!

Az inspector szánólag szól hozzá ;
— Hallotta, mivel van vádolva. Mért csele

kedte ezt ?
— Mert elveszek, ha nem segitnek rajtam,

uram.
— De, ha segélyre van szüksége,^ mért nem 

megy a szegények biztosához ?
— Voltam, édes ur, az isten a tanúm, de 

semmit sem kaptam. Három éjjel nem háltam fedél 
alatt; három éjjel s'még ma sem, uram. Az eső 
szakad, megfagy gyermekem, Tovább nem bírom.
El kell vesznünk, uram. Nyolcz hónapja halt el az 
uram, Nyolcz hó óta nincs segítségem, senki 
sem szán meg egy falat kenyérrel és fekh elylyel.
Te tudod, istenem !

— Nem ivott ön, asszonyom?
— Én, inni! uram !
— Félek, hogy igen. Az ön fia ez ?
— Igen, uram, az enyim.
— Csak nem volt tán ez is jvele három éjjel 

a szabad ég alatt?
— Nem, uram. Egy ismerős bevette könyö- 

rületből magához; de tovább az sem tarthatja, ma 
délután visszaadta nekem.

— Remélem nem maga vette vissza, hogy 
kolduljon vele ?

— Isten a tanú, hogy nem.
— Jó — nehány szót papirra téve — en

gedje meg holnapig gyermekét a dologházba kül— 
denem s ön maradjon itt. S ha igaz, a mit mond — 
holnap mindezt a biró előtt ismételni fogja — igye
kezni fognak segitni önön.

— Az isten áldja meg önt uram!
— Reserve !
— Sir!
— Vigye e kis fiút, a dologházba! Itt, az 

utalvány. Eredj, kis fiam. szépen az úrral. Majd jó 
meleg ágyat rendel neked és holnap pompás reg
gelit kapsz, ügy, édes fiacskám. Jó szófogadó 
gyermek vagy te !

A kis fagyos gyerek örömmel megy a poli
ceman után, egy pillantást sem vetve anyjára. Sze
gény fiúnak, úgy látszik, nem repedne meg a szive, 
ha munkaiskolába küldenék! Az anya csendesen 
lehúzza magát egy sarokba, s sir és álmodik . . . .

És igy van ez mindenütt London rendőri ál
lomásain. Csak ebből is látni, hogy legtöbbnyire 
az iszákosság az, mi a vétkekre alkalmat szolgál
tat, ha nem közvetlen is, legalább közvetve. A lon
doni rendőrkönyvekből kitűnik, hogy a panaszok 
fele rendesen ebből származik, közvetve- pedig a 
részegségből eredt bűntények az összes bűnesetek 
75 százalékát képezik ; s hogy mióta megtiltották a 
kocsmákat szombaton éjfélen túl nyitva tartani, 
sokkal kevesebb a panasz.

Egyébiránt csak e kevésből is méltányolva 
láthatjuk, mily nyugalommal s figyelmes udvarias
sággal hallgat ki s vesz föl az angol rendőr min
den panaszt, habár egy agarat, vagy egy hóbortos 
részeget illet is az, vagy a rendőrség ellen van 
intézve, legyen bár még oly nevetséges; vala
mint, hogy egész tiszteletünket kell, hogy bírja 
azon gyöngéd s emberséges bánás, melyben a 
másutt oly könnyen elutasított szegényebb nép
osztály az ő jelentéktelen s körülményes előadá
sával , itt részesül. Kívánatos, hogy ez másutt 

is gyakoroltassék.

A dísznövények hazája.
S c h u o w  után.

Hol van legkitűnőbb dísznövényeinknek a 
hazája? a földteke mely vidékének köszönhetjük 
azon pompás virágokat, azon bájos növényeket, 
a melyek most kertjeinket, szobáinkat s virág- 
házainkat diszitik ? úgy hiszem nem minden ér
dek nélküli a válasz ezen kérdésekre, főleg, 
ha meggondoljuk, hogy ezen kérdések az ál
talános mivelődési történelemmel összefüggésben 
vannak:

E j s z a k i Eur ó pa ,  a hol a kertészet ma
gasabb fokon áll s a kertmivelés elterjedeltebb, 
mint bárhol másutt. — A váltózékony, nedves idő
járás s a kemény telek következtében nem sok oly 
vadon tenyésző növényfajt nyújt, a mely szinpom- 
pája, illata vagy kedves alakjánál fogva kitűnnék; 
de továbbá az idegen alak mindenkor jobban tet
szik, mint a hazai, a megszokott. E két oknál fogva 
az éjszakeurópai virányok. mezők és erdők cse
kély számmal járultak az ottani kertek gazdagításá
hoz. Egynéhány azonban mégis utat talált a virág
ágyak közé, mint például; a szászorszép (Bellis), a 
tavaszi és háromszinü viola, a gyöngyvirág, estike, 
nefelejcs, kankalin, májvirág (Hepatica), a szegfű 
sa hólabda (bangita, Viburnurn opulus). Ez utóbbi 
nagyon gyakori az erdőkön s kerleinknek kedvelt 
cserjéje lön azon sajátsága miatt, hogy minden bok
rétája terméketlen maradhatván, ezáltal nagy, fe
hér, gömbölyű virágzatok támadnak, a melyek hó ■ 
labdáknak neveztetnek. Bizonyára több belföldi 
növényünk érdemlene még egy kis helyet kertünk
ben, különösen igénye lehetne erre néhány szép 
érdeslevelünek s főleg a gyönyörű kosborfélék
nek, bár ez utóbbiakat igen nehéz mivelés alá venni.

A kö z é  ptengert környező országok külön, zárt 
medenczét képezvén s az éjszakeurópaitól igen kü
lönböző éghajlattal bírván : virányuk is nagyon el
üt az éjszakeurópai viránytól. A tél itt nagyon sze
líd, a délibb részeken fagytól, hótól egészen mentes, 
nyáron az időjárás igen állandó s különösen a déli 
részeken csaknem eső nélküli; a lég nagyon 
tiszta. Számos lombos fák leveleiket egész télen 
által megtartják, — tavaszszal a mezőket és virá- 
nyokat sok hagymás növény virágai diszitik, a 
száraz nyárban számos fűszeres . nagyobbrészt 
az ajakasak családjába tartozó növények, jó illattal 
árasztják el a levegőt. Midőn az éjszakeurópai 
tartományokban a virágtenyésztés vágya felébredt, 
hogy legtöbb szem dél Európa felé fordult, nagyon 
természetes, annyival is inkább, minthogy itt a kert
mivelés a középkorban virágzóbb vala, mint az Al
pokon innen. Mivelés alatti dísznövényeinknek leg
nagyobb részét a középtenger mellékéről nyertük. 
Onnan jöttek azon számos nyári növényeink, a me
lyek éghajlatunk alatt tenyészhetnek, mert életük a 
nyárra lévén szorítkozva, reájuk a téli hideg nem 
bír hatással. Ezek közé tartoznak: a nyári tőzike 
(dcvkoje) a rezeda, a hérics (adonis).a háromszinü 
szulák (Convulvulus), a csengetyüke ; onnan kaptuk 
számos hagymás virágainkat, a melyeknek egész 
élete az év egy részében csak a hagymába szorítko
zik s a téli időt mintegy téli álomban töltik, a mi
korra nálunk a hagymájukat természetesen a földből 
fel kell szedni. Ilyenek: a jácint, a narciss fajok, a 
sáfrán s a tulipán. A föld ezen részének köszön
hetjük továbbá azon különféfe évelő növényeinket, 
a melyek télen a házakban tartatnak, nyáron pedig 
a szabadba ültethetők.mint például: a téli tőzike s a 
sárga viola. Egynéhány cserje is eredett onnan, a 
melyek noha szelidebb éghajlat alól származnak, de 
kibírják a mi telünket, mint p. a puszpáng; végre 
azon fák, bokrok és füvek, a melyek a narancsoso
kat ékesítik, mint a borostyánfa, czifromfa, küpressz, 
mirtusz, torokrojt, rozmarin stb.

Ha a déli Európát az éjszakitól-elválasztó ha
vasokon (s egyéb hegyeken is) bizonyos magasságra 
jutunk, szép és igen jellemző h a v a s i  v i r á n y t 
találunk, a mely sem fa, sem cserje, hanem apró. 
évelő, cserjésedé és kórós, aránylag nagy, szép és 
tisztaszinü virányokkal ékes. Ezen viránynak kert
jeinkben igen kevés képviselőjét lehet találni, a mi
nek főleg az az oka, hogy ezen növények számára 
szerfelett nehéz mindazon viszonyokat előidézni, a 
mely viszonyok közt a hazájuk van.Ott ugyanis8 -  9 
hónapig az éven keresztül hóval vannak fedve, le
vegőjük igen tiszta, a nyári meleg csekély s a talaj 
a havasok sziklájinak elporladozott kovájából áll. 
a melyet a hegycsúcsokról lefolyó hónedv öntöz- 
get. Mindazonáltal a havasi viránynak köszönjük 
legszebb tavaszi virányaink egyikét a tarka kanka
lint, továbbá a bérezi "harangrongyot s a tarnusokat 
(gentiana). A havasi növényeknél lejjebb a h avas -  
a l j i  (előhavasi , subalpi) vidékben tenyésznek 
a havasi rózsa s még lejjebb a sisakvirág (aconitum) 
s a fái zanól (lytisus laburnum).

A havasi virányt igen megközelíti a s a r k i  
v i r á n y. vagy is Európa legéjszakibb részeinek a 
viránya. A fentebb elősoroltakhoz hasonló okok
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miatt kerteinkben ezen virányból i$ kevés tenyészik 
s mint ilyen, a csupasz szárú mák megemlítendő.

Noha S z i b é r i á n a k  zordon éghajlata van, 
mindazonáltal ezen tartomány tiszta levegővel s 
élénk virágokkal bir. Innen nyertük a murvás mákot, 
a fehér vir. tubarózsát (Paconia albifl.) a nagyvi- 
rágu szarkalábot s az altai violát stb.

G h i n á b a n é s a  vele népre s tájra nagyon 
összehangzó J a p á n b a n  ősrégi lévén a virágte
nyésztés. a kifejlődésnek igen magas fokára jutott, 
jólehet részben kicsinységekre fajult el. Ezen or
szágoknak a következő növényeket köszönjük: a 
kaméliákat, a rózsás és chinai gerepesiat (aster). a 
horlensiát, az ind és chinai pártanagot (Pyrethruin 
ind. et sinense). a chinai kankalint, a kerria japo• 
nicút s a chinai szelenczét (Syringa) stb.

I n d i á n a k  forró éghajlata lévén, ezen nö
vénydús országból igen kevés virág ékesíti ker- 
teinket s legfeljebb az üvegházakban lehet itt ott 
találni. Mint elterjedt dísznövények megemlitendők •

ben vették kutatás alá, tehát az innen hozott nö
vények az európai kertészetnek legutolsó hódítá
sait teszik. Legtöbb austráliai növény az ango
lok kertjeiben van s onnan terjedez szét Európa 
egyes részeibe. Égalji viszonyaik szerint nálunk 
jobbadán csak üvegházakban tenyészthetők. Az 
austráli növényekhez tartoznak a myrtus családnak 
örökzöld levelű cserjéi, (Eucalyptus, Melaleuca, 
Metrosidoras, Leptospermum), továbbá egy feltűnő 
ákácz csoport amelynek nincs levele, hanem csak 
a lapos, széles nyél képviseli a levelet, az ezüst- 
fafélék (Proteacea). a melyek az európai vadon 
növő növények közt egészen idegenek, száraz, 
bőrnemü állandó leveleikkel s végre az Epacris- 
nem, a mely kórós s cserjés növényekből áll.

A f r i k a  d é l i  r é s z e  virágtenyészet te
kintetében a földnek talán a legdusabb Iája; az 
idevaló nemek többnyire rendkívül sok fajjal bír
nak s a virágok szép alak s szinpompa által tűn
nek ki. Ez az igazi hazája a nedvdús növények-

hus (gránitféle); s. végre több fészkesek, mint 
például a Rudbeckia, egypár gerepcsin, ritkaréj 
(Solidago) s a Coreopsis jöttek át.

M e x i c o  íensikja minteg) 60013 láb ma 
gasan van a tenger felett s mérsékelt éghajlatul 
bir. A mi éghajlatunkat tehát több mexicoi növé
nyek kiállhatják, legalább nyarunkat bizonyosan. 
Ide tartoznak a Penstemon (a mi farkkórónkhoz 
hasonló). Zinnia (fészkesféle), bársonyka (Pajetes) 
s a pompás Tigridia-nemek. A Dahlia (györgyikej, 
a melyet még a múlt században Európa nem is 
mert. most egyike a legkedveltebb dísznövé
nyeknek.

Valamint Mexico, úgy a fordítók közti (tropi- 
cus) D é 1-A m e r i k a is csak a legújabb időkben 
küldött virágokat az európai kertek számára, innen 
nyertükasok kaktuszt, a melyek a legkülömbözőbb 
s sajátságosabb alakokkal bírnak; az egyik szegle
tes oszlopot, a másik kigyóalakot mutat, száruk 
majd tagozott, majd laposra nyomott, majd hengeres,

Ssectt-B&ftftdlak Barentegyébeti.

a bazsanint (Balzanita). az illatos torokrojt (Nerium 
od.) s a kanna-nád (Canna) fajok. Az ind felföld 
a melytől remélni lehet, miszerint mérsékelt éghaj
lattal bírván,a mi éghajlatunkat kiálló s nálunk is a 
szabadban tenyésző virágokkal fog szolgálni, csak 
kevéssel ezelőtt lön feltárva s már is több szép vi
rág disziti kertjeinket a mely onnan származott pl. 
a csinos pimpó (Potentilla formosa).

P e r z s i a  a legrégibb idők óta híres vi
rágkertjeiről, ezen országnak köszönjük a hatko- 
tűt (császár korona: Fritillaria imp.), a baraczkfát s 
a szclencze két faját.

A u s t r a l i á n a k  valamint az állat-, úgy nö
vényvilága is rendkívül sajátságos. Ezen világrész 
nagy szárazát füvészileg csak a legutóbbi idők

nek, ide valók a Slapeliák (Krepinfélékj nedv
dús kocsányaikkal, a bojtvirágok (Mesembrianthe- 
műm), az aloefajok, Grassula, Rochea, nagyszámú 
liljom félék, az Ixia, dákoskák (Gladiolus) s az 
Agapanthusok, továbbá sok Erica (hanga), sok ge
rely (Pelarg), mindenféle válfajokban . uralkodó 
fák és cserjék pedig itt is az ezüstfák.

É j s z a k - A m e r i k á n a k  az európaihoz 
hasonló éghajlata azt gyanittatja, hogy nálunk is 
szabadon tenyésznének az ottani növények. Csak
ugyan számos növényt is kaptunk onnan, de leg- 
többnyire fákat és cserjéket. A fák közül külön
féle cserfajok, tűlevelűek, a tulipánfa, az úgyne
vezett ákácz (Robinia). A bokrok közül a bajnócza 
(Spiraea), a katmia, az azál (Azalea), a Calycant-

vannak gömb és dinnye idomuak is s csaknem 
mindnyájan pompás virágokkal ékeskednek. Ezen 
földrésznek köszönjük a golgatát (Passitlora), a Be
góniákat s az Amarillis fajokat.

P e r u  és C h i l i  szintén csak az újabb idők
ben tárták fel virágkincseiket. Minthogy ezen fel
vidékeknek mérsékelt az éghajlata, néhány idevaló 
növény a szabadban is tenyésznék, de soknak me
legházra lenne szüksége. Ezen virányhoz tartoznak 
a napraforgó, sarkantyuka, Kunkor.” Heliotropium, 
Fuchsia, Schicanlhus, Calccnlaria, Salpiglossis. — 
Kalifornia s a Kolumbia melletti vidékek az újabb 
időkben szinte küldtek több szabadon tenyésző fa
jokat. Ilyenek a Giiia, Collomia (mindakettő Phlox- 
féle) Lupinus (Csillagfürtj. Penstemon, a szép ara



410

nyos és veres Ribiszke és több magas növésük 
által kitűnő fenyűfajok.

Egy pillanatot vetvén a dísznövények föld
rajzi elterjedésére, rögtön feltűnik, hogy különösen 
a szabadban tenyésző fajoknál nagy szerepet játszik 
az éghajlatoknak a mienkhez hasonló volta, hogy 
továbbá a felfedezések s a távol videkekeni gyar
matosítások nagy befolyásnak voltak és különösen 
kitűnik ez. ha azon időt tekintjük, a melyben a kü
lönféle dísznövények az európai kerLekbe bekebe- 
leztettek. A legrégibb dísznövények Éjszaki- és 
Déli-Europából származnak. Ez a kör utóbb na
gyobb lett s a chinai, ind és délafrikai növényekre 
is kiterjedett; azután következtek az éjsz. ameri
kaiak, még később Australia, Peru és Mexieo virá- 
nya s végre Brazília, Chili és Kalifornia.

így tehát lassan-lassan a földszinének min
den része feltárta számunkra virágkincseit. Ken
teinkben megszaporodott a fajok száma s mind
egyre közeledünk azon ponthoz, a midőn kerteink 
a legszebb virággyüjteménynyé válnak.

A dísznövények idehozatala a korábbi idők
ben csak történetes vala. Diplomatikai személyek, 
kalmárok, utazók, a kik a virágtenyésztéshez érzék
kel, hajlammal bírtak,küldötték,vagy hozták magukkal 
egyik vagy másik szép növényt hazájukba. Utóbb 
utazó fiivészek vették által ezen foglalkozást, külö
nösen, ha kertészt is vittek magukkal, a ki agyüjtésre 
s a gyűjtemény megtartására felügyelt, mert erre a 
a füvésznek aligha volt ideje. A legújabb időkben, 
a midőn a kertmivelés hatalmasan terjed s a kerté
szek is tudományos miveltséggel bírnak, ezekre bi- 
zatik az, hogy ily czélból utazásokat tegyenek s 
kerteinkel uj dísznövényekkel szaporítsák. Ezek 
között aligha volt egy is, a ki nagyobb érdemeket 
szerzett volna magának a skót D o u g 1 a s Dávidnál, 
őt az angol kertészegylet küldte ki, hogy az egye
sült éjszakamerikai köztársaság területén az éj- 
nyugati partokon s különösen a Kolumbia folyam 
mellékén növényeket gyűjtsön. Ezen tájakon Doug- 
tas nagyobb számú, a hideget kiálló fákat, cserjé
ket, kórókat s füveket gyűjtött, mint bárki más, so
kat haza küldött, sokat utóbb maga hozott meg. ne 
vezetesen 53 fafélét, 145 füfélét, összesen 198 faji. 
Legtöbb egészen uj volt s minthogy Európa éghaj
latát eltürrék. rendkívül elterjedtek nemcsak nagy 
Britanniában, hanem a száraz földön is s a kis ker
tekből is ritkán hiányoznak. Különösen említésre-- 
méltók az uj fajok közül a Penstemon, a Csillag- 
fürt. Csészekürt, Gilia, Collonia s Ribiszke-fajok s 
számos szép fenyűfélék.

Miután ő Amerikában oly sokat gyűjtött, a 
Sandwich szigetekre utazott, ahol azonban buzgal
mának lett áldozatává s igen szomorú véget ért, 
minthogy egy oly verembe esett, a melyet a ben- 
szülöttek elvadult ökrök befogására ástak. A ve
remben már volt egy fogott ökör. a mely őt meg
ölte. Douglas ekkor csak 36 éves volt. Ha meg
gondoljuk, hogy a virágtenyésztés erkölcsi tekin
tetben mily nagy befolyással bír, elmondhatjuk, 
hogy ezen férfiú épen oly dicsteljesen áldozta fel 
életét hivatásának, mint a ki a csatatéren vérzik 
el. A virág s növénytenyésztés nemcsak az egész
ségre van jétékony hatással, hanem szelídíti az in 
dulatokat s a szellemet a mindennapiság fölé emeli. 
Azon házban, a mely előtt szépen rendezett kertet 
látunk, bizonyára belől is rend uralkodik; a hol 
künn virágállvány van, benn bizonyosan van könyv- 
szekrény is. Az, a ki életét áldozza fel, hogy ezen 
hatásokat ezerek közt előníozdilsa, a közjóért töb
bet tesz, mint azok, a kik golyó által esnek el s 
gyakran csak a telhetetlen hírvágyat s a nagyra- 
vágyást mozdítják elő. — ó — s.

Szent-BenedekBarsmegyében.
I. Geyza az 1805-ik évben itt gazdag 

apáturságot alapítván, monostort is építtetett. --  
1565-től fogva a hozzá tartozó uradalommal együtt 
az esztergami káptalan birtoka, az előtt pedig a 
Benedek rendüeké volt. Az 11Í8 lakossal bíró 
mező városnak igen nagy díszéül szolgál a góth Íz
lésben épült igen régi két tornyu kath. paroeh. 
templom, melyoek hű rajzát képünk mutatja. E 
templomban, minthogy ezen hely lneus credibilis, 
a hiteles levéltár is tartatik. alatta pedig azon sír
bolt szemlélhető, melyben a Kohárv nemzetség több 
tagja, s ezek közt gr. Kohárv István Hontvármegyei

főispán tagjai nyugosznak. Ez utóbbi az 1:64 iki 
törökökkel történt hires lévai ütközetben esett'el. 
A város határa hegyes; tágas szőlőhegyekkel bir, 
melyek igen jó bort teremnek. A város különben 
Lévától északra 2 1/ ,  mérföldnyire a Garan jobb 
partján egy szűk völgyben fekszik.

Földi fényeimélete.
Senki sem óhajtja őszintébben, mint mi hogy ná

lunk is divatba jöjjön, önállóan gondolkozni tudományos 
tárgyak felett; csak igy juhatunk el tudományos tekin
tetben is bizonyos eredetiségre; csak igy emelkedhe
tünk azon álláspontra, melyen elmondhatjuk: ime elér
tük valahára, hogy nem szükség még a legcsekélyebb 
tárgyak felett is a más szájával beszélnünk. Épen ezért 
elnézéssel viseltetünk még a tévtanokaráut i s , ha 
azokon az önállóságnak némi jellege ismerhető f e l; 
s már csak ezért sem lehetünk hajlandók jelen bí
ráló sorainkban egynémely kritikusunk elméletben s 
gyakorlatban hirdetett azon nézetét követni: hogy a 
kritika mitsem ér, ha nincs az, vesékig ható éleskedéssel 
megpaprikázva. Valamint szokásban vau hazánk némely 
vidékein, különösen bánya helységeiben, hogy midőn 
valamely bányabirtok más tulajdonos kezébe kerül, 
összegyűjtik a helység ifjú nemzedékét s elmondván 
előttük, minő változás történt ez, vagy amaz birtok tulaj- 
donosságábau. hogy késő vénségökben is megemlékezze
nek a történt változásról, egy fülcsenditő és fejszéditő 
pofoncsapással nyomják azt emlékezetükbe. így tesz 
egynémely kritikusunk is, ki ez vagy amaz ivó tanítója 
és útbaigazítója gyanánt tolja fel magát; maga elébe 
állítja szerencsétlen irótársát s legelébb is oldalbaüti, 
pofoncsapja, azt hívén, hogy oktatásai igy jobban meg
ragadnak, mely modor — közbevetőleg legyen mondva 
— nagyon nevetségesen veszi ki magát, ha a tárgy több
szörös megvitatása után elvégre kiderül: hogy az igaz
ság tulajdonkép a bántalmazott részén volt, mire nem 
egy példát lehetne irodalmunkban felmutatni

Mi, midőn elhatároztuk Földi bajtársunknak az 
j,Ország Tükré“-ben közzé tett ujdonuj fényelmélete el
len nyilatkozni, nem akarjuk e divatos kritikai modort 
követni, nem azért, mintha nem bízva igazságunkban, attól 
tartanánk, hogy mi is ily nevetség tárgyaivá válhatunk, 
de mivel azon meggyőződésben vagyunk, miszerint, ha 
az illem és finom társalgás szabályai mulhatlanui meg
kívánják, hogy még négy szem közt folytatott vitában is 
megválogassuk szavainkat; mennyivel nagyobb köteles
ségünk ez altkor, midőn a vitatkozás a nagy közönség 
figyelő jelenlétében történik!

Mellőzve ezért minden mellékes s a dologra nem 
tartozó tekinteteket, szóljunk magáról a tárgyról.

Földi elméletének essentiáját a fényről követ
kező tételekben vonhatjuk össze; a fény nem egyéb, 
mint az égő testnek végső terjedvénye, finomulványa ; a 
testek égés alkalmával fényannyá finomulnak, minél 
fogva 1000 mázsa olaj, ugyanannyi fényanynyá változik; 
a fényany, ha kútfeje kialszik, maga is azonnal elsötéte
dik (tehát az égő testből tulajdonképen nem fényany, 
azaz önfénynyel biró valami lesz, de sötét finom tes^ 
mely világát az égő testtől kölcsönzi) minélfogva nagy 
tévedésben vannak azok, kik Írásban és élő szóval az 
iskolákban azt tanítják, hogy a tőlünk messzetávolbau 
égő állócsillagok, ha e perezben elsötétednének, még 
számos éveken keresztül láthatók volnának ; naprend
szernek bolygói a napfényének kisugárzásából veszik 
származásukat. — Mi alkalmat találtunk megjegyezni, 
hogy Földi felállított elméletében kirúgja lábai alól a té
nyek zsámolyát, mire ő viszont az 0. T. 24-ik számában 
három tömött hasábon keresztül igyekszik bebizonyi- 
tani, hogy igaza van, mert ő is tényre építi állításait. S 
mi ezen alapul szolgáló tény ? Felelet: „szemem csak
ugyan azt tanusitja, hogy (égés alkalmával) az olaj ele
nyészett, eltűnt, belőle pedig fény áramlott széjjel és az 
én látérzékemre is hatott.“ F. bujtársam ezen bizonyí
tása édes testvére annak, melyet a Ptolemeus-féle rend
szer védői használtak Copernicus ellenében, midőn ez 
azt tanította, hogy a nap helyt áll s a föld forog saját 
tengelye körül; „hát tagadhatni-e — szólának ezek — 
azon látérzékünkre ható tényt, hogy a nap minden 
reggel feljő keleten s egy ivet járva be az égbolton, le- 
áldozik nyugoton ?“ Az igaz, hogy ezt mindenki igy 
látja, de azért mégis a civilizált világ legutolsó iskola- 
mestere is ma már Copernicus tanát adja elő tanitváuyi- 
uak. E példa is tanusitja, hogy egyes érzékeinek nem 
mindig igaz hírmondók; igen sokszor megcsalnak, ha 
híradásaikat kritika alá nem vetjük. F. bajtársunk nem 
v ett fáradságot magának e kritika megtételére, midőu az

olajnak égés alkalmávali tetsző eltűnéséből ama követ
keztetést vonja ki, hogy az, fényanynyá finomul. Nem lesz 
biz az fényannyá, hanem s z é n s a v a n y n y á  és v í z 
g ő z z é ,  miről könnyen meggyőződhetik, ha megkéri 
egy vegyész barátját, hogy fogja ki számára az égés 
eredményét. Még jobban meggyőződik ítéletének elha
markodottságáról, ha figyelmeztetem, hogy vannak az 
égésnek olyan példái, melyeknél az égő test nem is enyé
szik el, de szemmel látható maradványt hagy hátra. Ha 
mértföldek nem választanának el egymástól, meghívnám 
őt pár kísérlet együtt leendő megtételére, mik hangosab
ban bizonyitnának elmélete tarthatlanságáról, mint a 
legkimeritőbb szónoklat. Egy üvegpalaczkban például 
élenyt fejtenénk k i; elővennénk egy vékony vassodronyt, 
melyet pontosan megmérlegelve, tegyük fel, hogy épen 
28 szemer súlyúnak fognánk találni; a sodrony végére 
egy meggyujtott taplódarabot szúrva, belemeritenők 
élenyes palaczkunkba, a midőn is egy szép je
lenségnek lennénk tanúi , azon jelenségnek t i. 
hogy a vassodronyt élőnk fényszikrák szétárasztása 
közben egészen elégni szemlélnék Ha ezen kísér
letet sötét éjszakában egy magas ponton, például 
a Gellérthegy tetején vinnök véghez: az égő vas 
intensiv fénye körösköriil messze mértföldekre lát
ható volna. S már az uj elmélet szerint ez a köröskörül 
messze meglátszó fény, nem egyéb mint az égő vas kitá
gulása, finomulványa 1 Mit mond F. bajtársunk arra, mi
szerint, ha az égés után üvegpalaczkunkba tekintünk ; 
abban vas sodrony unkát egy szürkés szinü szilárd ma- 
radványnyá látjuk átváltozva, melynek, hogy legutolsó 
paránya sem lett fényanynyá, kézzelfoghatólag kitűnik 
onnan, miszerint, ha annak legkisebb porszemét is egy
begyűjtve újólag megmérlegeljük, azt nemcsak kevesebb
nek nem fogjuk találni, de azt vesszük észre, kogy sú
lyában növekedett, hogy épen 36 szemernyi lett ? 1 . .  . 
Lavoisier óta okát tudjuk adni ezen súlybeli szaporo
dásnak ; az onunan van, hogy az égés alatt 8 szemer 
éleny egyesült vassodron;/unkkal. A szürkés maradványt 
megvizsgálva vasrozsdának, vagy tudományos névvel 
vasélegnek találaudjuk, melyből az élenyt vegyészi utón 
kikergetve, tiszta vasunkat ismét előállíthatjuk, eléget
hetjük, azaz jelentékeny fénymennyiség kútfejévé tehet
jük, mit ismételhetünk tízszer , százszor, stb a világ 
végéig, a nélkül, hogy vassodronyunk legutolsó paránya 
is elenyészne a világolás következtében. Jelentékenyen 
megszaporithatnók az égés azon eseteinek példáit, me
lyekben az égő test szemeink előtt nem enyészik el, de 
látható maradványt hagy hátra, s mindenikből azon ta
nulságot iperithetnők : hogy az égő testből nem fényany 
lesz ; hogy a fény egy mellékjelenség, merőben egyéb 
valami, mint annak végső kifinomul vány a. így van ez 
azon testekkel is, melyeket rendesen tüzelésre, világí
tásra használunk: a fából, kőszénből, olajból, stearin- 
ból, stb. az égés által szénsavany és vízgőz lesz ; ezek
nél is a fény csak mellék-jelenség, melyben, hogy az égő 
anyagból egy atomocska sincs, határozottan kimutatja a 
mérleg ; egy négylatos stearin gyertyából például, mely 
határáig világit,nem lesz, mint F. állítja, négy Jatnyi fény
any, hanem négy latnál több szénsavany és vizgőz ösz- 
szesen, a kénből valamivel több kéuessavany, a foszfor
ból ioszforsavany stb., melyek mindnyájan légnemek 
lévén csak tetszőleg tűnnek el, ott vannak azok a szoba, 
a kül-atmosphaera levegőjében, s a világért sem fény 
alakjában, minélfogva az korántsem kifinomulványa a 
testeknek, hanem egészen egyéb valami. A természettan 
jelen, magasra fejlődött állása szerint, a fény nem egyéb, 
mint rezgő mozgása az aethernek, mely nézet nem a 
légből van merítve, de a polarisatio és interferentia 
fényjelenségeire van épitve. Mellőzve a polarisatiót, 
eléggé meggyőző lesz az jnterferentiáról szólanunk. 
Interferentiának nevezik a fénytanban azon sajátságos 
fényjelenséget miszerint két fénysugár egy pontban 
összetalálkozva, bizonyos körülmények közt, sötétséget 
eredményez ; más szókkal — minthogy a sötétség nem 
egyéb, mint a világosság hiánya — megsemmisiti egy
mást. F. ezen sajátságos jelenséget kimagyarázhatni véli 
az által, hogy röviden azt mondja, hogy „az interferentiá- 
ból csak az következik, hogy az a járása, mozgása és mo
dora annak a valaminek, mit fénynek nevezünk“ vagy18 
szerinte a kifinomodottt anyagrészeknek. Itt F. baj- 
társunk ismét kirúgja lábai alól a tényeket. Mutasson 
fel csak egyetlen adatot is a természetűén, mely szerint 
bizonyos anyagösszeg megsemmisül, ha hozzá még egy 
annyi összeg járul ugyanazon anyagból. A tények ellen
kezőt bizonyítanak: két egyenlő nagyságú folyó össze
találkozásuk után nemhogy megsemmisülne, de két ak
kora lesz; ha egy font akárminemü még a legfinomabb 
illatszerü anyaghoz is még egy font járul, két fontot fog
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bizonyságot tesz az aether létezéséről s ennek azon tu- 
lajdoráról, hogy részei végtelen könnyen mozognak és 
simulnak egymás mellett. F. sem tagadja az aether (ős- 
any) létezését, csakhogy sajátságos, teljességgel nem 
okadatolható fogalmai vannak róla: hogy az „maga a te
liség, folytonos, nem ¡¡arányokból álló, hanem ezeket 
nemző s általok változó és alakuló“. Itt ismét a tények 
számításba vétele nélkül okoskodik F. bajtársunk. Le
het-e nekünk fogalmunk oly anyagról, mely részekre 
oszthatlan; áztán a ¡¡arányokat miképen teremhetné ma
gából, ha részekre oszolható nem volna ? Az ő né
zete szerint az aether szilárdabb a legszilárdabb test
nél, melyben, hogy miként történhetnek a bolygók örö-

A fcta tt&aplí£t®r tedtiy.

odavetett és semmi ténynyel be nem bizonyított állítás
sal, hogy a fény kútfejének kialvása által a fényanynak 
is ki keli aludnia. Csak nem akarja talán F. Rőmernek 
azon Jupiter holdjainak elsötétüléséből következtetett 
szép felfedezését elvitatni, mely szerint a fény 42,000 
mértföldnyi sebességgel halad egy másodpercz alatt ?! 
Ha ezt elismeri, el kel! ismernie azt is, hogy a fényany
nak szerinte történő elsötétülésc sem lehet pillanat mű
ve ; legelőbb a kialudt csillag közelében levő fényany 
fogna elhomályosodni s úgy terjedne előbb-előbb; szó
val ezen elhomályosodás időbe kerülne, minek követ
keztében a ki nem aludtfényany még hosszú időn 
keresztül meg fogná hozni eredeti kútfejének képét. Sok

törvényeivel , mely szerént lehetleu, hogy még föl
dünket is, annyival inkább a sokkalta nagyobb tömegű 
napot, csak egyetlen auyagrészecske is elhagyhassa. Az 
megtörténhetik — s az idők folyamában bizonyosan meg 
is történt — hogy anyagtömegek zuhanjanak bele , de 
hogy anyagrész a legfinomabb illatalakbau h  elszáll
hasson róla, ez -  lehetleu, mi ismét a fény auyagvolta 
ellen bizonyít.

Nem marad tehát F.-uek az 0. T.-ben előadott és 
védeni megkísértett elméletében egyéb méltányolni valónk 
a törekvésnél, mi tudományos fejlődésünk jelen kor
szakában némi érdemül számítható be.

A szakértő, a természettudományok mai szín-

tenni stb. Hogyan lehet tehát, hogy két fénysugár ösz- 
szetalálkozásuk pontjában megsemmisíthesse egymást, 
ha a fényt a testek ¡̂finomodásának tekintjük ?! Mily 
szépen elenyészik itt minden nehézség, mily biztos a ma
gyarázat, ha a fényt az aether rezgő hullámzásának 
tartjuk: a fény megsemmisül, mert a találkozás pontjá
ban a két sugár egyenlő erővel, de ellenkező irányban 
akarván az aetherrészecskét megmozdítani, a mecha- 
nica törvényei szerint nyugalomnak kell előállnia, mi- 
uek következtében az aetherrészek továbbrezgése, 
lökdösődése merőben megszűnik. Archimedes csak egy 
támaszpontot kért a földön kivül,mely, ha megadatik, azt 
mondotta, hogy a földet képes lesz sarkaiból tiemelni. 
Ily támaszpontot képez az interferentia jelensége a fény
tanban, mely által a végtelen semmiségbe van vetve 
azon nézet, mintha a fény anyagáramlás volna; fényes

kös vándorlása, képzelhetlen 1 Nézete semmivel sem 
nyer nagyobb érvényt, ha azt mondja, hogy ö az 
aethert olyannak hiszi, minőnek a régi görögök tartották; 
sőt ezen nyilatkozata által épen úgy tesz, mint azon 
kereskedő tenne, ki egy megbukott kereskedő ház fir
máját ütné árúira. A görögök nagyok voltak költészet 
és művészetben; a szobrászatban nem haladtuk őket 
túl, a vésmüvészetben még meg sem közelitettük — de 
a természettanban tévúton voltak, elannyira, hogy egy 
kielégitőleg végzett gymnasista a természettanban taní
tója lehetne a nagy Aristotelesnek.

A tények számításba vétele nélkül okoskodik F., 
midőn kárhoztatja azokat, kik Írásban és élő szóval azt 
tanitják: hogy az álló-csillagok, ha e perezben elsöté
tednének, még számos éveken keresztül láthatók vol
nának. S mivel okadatolja ezen kárhoztatását ? Azon

kai bizonyosabb ez, ha a világosságot — Newton sze
rint — önfénynyel biró finom anyagnak, vagy az újabb 
elmélet szerint az aether hullámzó rezgésének tartjuk. 
Vájjon, ha a Duna vizét, ott, hol a Kárpátokon hazánkba 
át ront, például Dévény táján, egy óriási gáttal eltor
laszolva egyszerre feltartóztatnók : kiapadna-e a Duna 
medre azon pillanatban Pestnél is ? Vájjon nem csak a 
Dévény és Pest közt lévő viznek lefolyása után tehát 
ó—4 nap múlva -  fogua-e a Duna kiapadása Pestnél 
bekövetkezni V Nem hibázunk tehát, ha ezentúl is tanít
juk : ha a nap e perezbeu elhomályosodnék, még kö- 
rülbelől i/8 óráig, a Sirius 24 évig, a tejút 2000 évig 
minden bizonynyal látható volna.

F, azon állítása végre, hogy a bolygók naprend
szerünkben a nap fénykisugárzásából keletkeztek volna 
egyebet mellőzve — merőben ellenkezik a gravitatio
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vonalán álló olvasó, ki mosolyogva olvasta F. uj elméle
tét a fényről, meglehet ezt fogta mondani: ugyan mi 
okból kellett nekünk ez önmagokban összeomlandó és 
teljességgel meg nem állható nézetek ellen kikelni ? 
Tettük ezt a nagy olvasó közönség azon részéért, mely, 
nem lévén szakértő , F. elmélete tetsző igazságának — 
mert hiszen az égő olaj csakugyan elenyészik szemeink 
előtt — hitelt adva, tévútra vezettethetnék; de tettük 
ezt magáért F. bajtársunkért is, kiről — daczára hatá 
rozottan tett nyilatkozatának, hogy „jóllehet miattam 
hiheti mindenki (az aether elméletet) kit e vélemény 
kielégít“ — „ha mások tehetik és teszik, tessék“ — azt 
hiszszülc, hogy az okulni szeretők közé tartozik. Meg 
akartuk mutatni az útat, melyen elméletét önmaga szi
gorú bírálat alá vetheti — és ez nem más, mint az égés 
és fénytan jelenségeinek alaposabb tanulmányozása, 
melynek folytán önkényt meg fog győződni: hogy 1000  
m á z s a  o l a j b ó l ,  a n n a k  e l é g é s e  u t á n ,  ne m 
1 0 0 0  m á z s a  f é n y a n y ,  de  e n n é l  t ö b b  
s z é n s a v á n y  és v í z g ő z  s z á r m a z i k ,  valamint 
a vasból vasrozsda, a kénből kénessavany stb., hogy a 
fénytan azon jelenségét, hogy két fénysugár bizonyos 
körülmények közt kioltja egymást, a fény anyagvoltából 
nem lehet kimagyarázni. Szeretnők őt meggyőzni azon 
erőnkhez képest hirdetni meg nem szűnő igazság csal
hatatlan ságáról: hogy a tények számitásba vétele nélkül 
még a legabstractabb tárgyak körül sem lehet megáll
ható eredménynyel speculálni, annyival kevésbbé a ter
mészet körül; hogy azon természet-bölcselem, mely a

tényeket lábai alól kirúgva, fűzi okoskodásait, felleg
várakat épit, melyek a leggyöngédebb szellő érintésére 
is összeomlanak, halva szülötteket hoz a világra, 
melyeknek a sir mélyében van lakhelyük

MENTOVTCH FERENCZ.

A kis libapásztor leány.
„Fejünk felett jár már a nap 
Felszáradt a harmat,
Asztag körül a sok liba 
Kicsi lányom hol vagy ?
Van még elégviz az érben 
Van még fű a réten, —
Verd ki — aztán alkonyaikor 
Tereld haza szépen 1“
És Mariska útnak indul 
Száznál több a gondja,
A mit kis szája megszokott 
Ismét csak azt mondja :
Hess ki liba! libuskája 1 

H ess! hess 1
Csendesen a rétben megül 
Csak kendője látszik,
Dalol — olykor elmélázva 
Virágokkal játszik 
A libák mégis főgondja 
Mert kis szája gyakran mondja :

Liba, liba, libuskáim 1

A alssaaiSYl Jassiis.
Regény

B A L Á Z S  S Á N D O R T Ó L .

HATODIK FEJEZET.

T ö red ék ek  Gséka Ján es űp ecraCéfeEpataifeáL 
(F o ly ta tá s).

Csak az tudhatja,a ki próbálta hogy esik ál
talában akárhol, de különösen a Szajna partján 
aludni egy kopasz kövön. Én próbáltam — hát 
tudom. Minthogy azonban (e különben világ elé 
nem szánt) emlékjegyzeteim szívps olvasója, in
kább arra kiváncsi,hogy és mi történt tovább? mel
lőzöm ez egyszer a kemény kőágy stb. részletezé
sét és elmondom mi történt. Hogy oda nem vesz
tem, és el nem pusztultam, azt láthatod barátom, 
mert különben aligha fognád olvasni a következő 
nem épen mindennapi eseményeket.

Olyanforma álomképeket láttam, mintha a 
pataki collegyumban mint novicius diákgyerek szo
bámban feküdtem volna, felakartam már kelni, de 
még a heverés is jól esett s e kölcsönös tépelődés 
közben következő szavak dörögtek fülembe.- „Surge 
puer!“ Csakugyan fel is ébredtem. De sem nem 
voltam novicius diák, sem nem feküdtem a pataki 
collegyumban — a kövön találtam magamat s mi
előtt teljesen feleszméltem volna, egy erős marok 
vállamat rázta s egy szintén erős, de rekedt hang 
folyvást ismétlé : Surge puer, surge!

Körültekinték. előttem zugó folyam, körülöt
tem éjjeli gázfény, fölöttem a csillagos ég s mellet
tem — egy rongyszedő.

Minden eszembe jutott, de elfelejtettem új
ból megijedni, mert végre, egy emberi alak állott 
előttem kivel beszélheték, egy lény, a ki diákul 
tudott.

Végre hát hazatalálok, utasítást nyerek; úgy 
látszik,még ébren vannak a városban, tehát nem le
het több legfeljebb kétfertály tizenegyre. Nem gon
doltam. hogy úgy halad az idő, kivált ha az ember 
alszik; — már a Notre-Dame az éjfél után egy érát 
is szerte hirdette.

Emberem, kiről épen szólék, következőképen 
nézett ki: Nagy sovány, halványarczu egyéniség, 
élestekintetü fekete szemekkel , értelmes magas 
homlokkal, melynek környezetén és általában egész 
határában a hajzat kissé gyenge kaiban állott. Öl
tözetét képezte: hátán egy rongyokkal megrakott 
nagy puttón, széles blouse, valami rokkféle és egy 
viharedzette magastetejü kalap. Nálamnál ke
vésbbé utazott ember is , első tekintetre kitalálta 
volna, hogy ez az ur rongyszedő, párisi nyelven 
„c h i f f o n i e r." Ha már diák koromban nem tud
tam volna is, megtanulhatám a Pesten annyiszor 
látott .,Párisi rongyszedő“ czimü jeles darabból, 
hogy ezek senkinek nem ártó becsületes szegény 
emberek, arról azonban sehol sem volt említés, 
hogy diákul is beszélnek. Mi valóban pedig nagy 
ritkaság, emberem a legnagyobb classicitással fe

jezte ki magát. Nem is akart arról hallani, hogy én 
most a hotel keresésére induljak, azt mondta köze
lebb van most az ő szállása, mint az a vendéglő, s 
ha őt becsületes embernek nézem, nála töltöm az 
éjszakát. Hogy sérthettem volna tehát meg, elfo
gadtam ajánlatát s útnak indultunk. Szegényt úgy 
sajnáltam, a mint nagy fáradságosan czipelte nehéz 
puttonyát; valahányszor egy-egy lámpa alá értünk 
mind jobban-jobban kivettem, minő értelmes, de so
kat szenvedett, megtört kinézésű öreg emberrel 
van dolgom. Nem is kellett rá felkérnem, — saját 
maga ajánlotta és egyszersmind el is kezdé beszélni 
élettörténetét, (ügy hiszem még a hazai litteraturá- 
nak is kedves dolgot cselekszem, ha e valóban meg
ható történetet, — egy később feldolgozandó el
beszélés anyagául feljegyzem). De hadd beszéljen 
ő maga:

— Nevem Jean Defleur (magyarul körülbelül 
Virág János), franczia vagyok nem is szeretnék 
más lenni. Atyám egy vidéki városban gyógyszerész 
volt; egyetlen fiú voltam s öregem mindenképen 
igyekezett, fiogy a legjobb karban adja át nekem 
az üzletet, ha majdan az egyetemen elvégeztem pá 
lyámat, és vegytani tudorságra vergődhetém. Nem 
öndicséretképen mondom . de sohasem bírtam 
semmiféle szokásos rósz hajlamaival a fiatal 
embereknek — és a mint mégis látni fogja — ked
ves ismeretlen jó barátom, a szerencsétlenség na- 
gyon-nagyon nyomomban volt. Alig hagytam el az 
egyetemet, apám meghalt — egyedül maradtam; 
vagyonom nem volt sok, de a gyógyszertár még 
mindig megért valamit. Mit mondok valamit! Egész 
kis uradalom volt. Egész város, sőt a környék na
gyobb lésze rendes fogyasztóink közé tartozott. 
Szomszédomban lakott lelkészünk, a lelkésznek 
szép leánya volt, s ő maga is már előrehaladt korú 
lévén, épen nem habozott — midőn tőle leánya, a 
szép kis Mari kezét megkértem. Mari sem mondott 
ellent. (E szavaknál láttam mint nedvesülnek a sze
gény öreg szemei. De csakhamar leküzdé felindu
lását, s oly nyugodt hangon folytatá. mi csakugyan 
meggyőzött arról, hogy az idő. az a legfőbb doktor, 
minden sebet meggyógyít.)

Házasságom első hónapjai voltak az egyetlen 
boldog időszak életemben. Óh minő napok voltak 
ezek carissime, mondá az öreg egy harisnyaszerü 

• valamit szúrva villájára. Miután ez a valami, a sok 
valami között eltűnt, az öreg ur nagyot fújt vagy 
sóhajtott, a sötétben nem tudtam kivenni s mintegy 
megkönnyebbülten fnlytatá.

No de, mindezeket olyan hosszú nyomorúság 
követte, hogy akár számba se vegyem.

Nőm egy év után anya lett — és meghalt. 
Tudja ön mit tesz az. elveszteni egy lényt, kit min
denek felett szeretünk, ki e nyomorult életnek 
egyedül ád becset.

Közel állottam ahoz, hogy öngyilkos legyek, 
nem sokba került volna, legfeljebb beleszagolni 
pgy fekete üvegcsébe; de apa voltam, apja egy 
gyönyörű szőkefürtü, kis leánykának — anyjának 
szakasztott uiása. Gyermekemben, a nőm sírján meg 
megnjuló virágokban, és a munkában találtam viga-

Később könnyű mezében is 
Át melegszik vére,
És álmot hint a verőfény 
Sötét két szemére 
Fűre terített ponyváján 
Elnyomja az álom,
De gondja ébren őrködik 
A csendes határon.

Liba, liba, libuskáim!
Már a nap is nyugovóban 
Bágyadtabb sugara,
Hűvös szellő lop csókokat 
Kipirult, arczára 
Átsimul gyengéd tagjain . .
Mariska felserken,
Ébredése dalokat költ 
Közel rónán, berken.

Liba, liba, libuskáim.
Egy . . kettő . . .  húsz , . mind roegvauoak, 
Hazafelé ballag,
Lenn a földön a jó anya 
Fenn az alkony csillag 
Együtt várják a kis pásztort 
Együtt őrzik, védik.
„Egy csavargó gunár miatt 
Vizes lettem térdig!“

Liba, liba, libuskáim 1
LAUKA GUSZTÁV.

szómat, hogy ebben is megzavartak! Leánykám 
szép, értelmes mintegy 8 éves gyermekké növe
kedett, midőn kis városunkban egy reggel a pol
gármester megmérgezve találtatott. Segédem, egy 
kanosai szemű, akasztófa. sehol sem volt található;
— a gyógyszertárt katonaság vette körül, engem 
bebörtönöztek ; mig egy évig a fogságban sinlődtem 
volna, más gyógyszerész érkezett a helységbe, tő
lem, miután a polgármester közszeretetben álló 
egyéniség volt, a nép idegenkedni kezdett, csaknem 
éhen haltam, s igy gyermekemmel együtt oda 
hagytam a kis várost és Párizsba jöttem lakni. Sok 
volna önnek elbeszélnem, mi mindenen mentem ke
resztül ; valakinek, ki tanult, kinek már szép csa
ládi élete, vagyonkája volt, ismét legényeskedni 
vagy inaskodni vajmi keserű kenyér. Sokáig ettem 
e keserű kenyeret, mig végre mintegy négy év 
előtt a külvárosi házban, hol laktam és most is la
kom egy rongyszedő halt meg,ki szép pénz össze
get hagyott maga után, gondtalanul élt — mert 
bizonyos dija volt egy papírgyár fiókintézetétől, hol 
évek óta szolgált. Ez a vén rongyszedő nekem 
ígérte házát, ha az intézetnél elfoglalom helyét — 
én elfogadtam az ajánlatot — rongvszedő lettem, 
de legalább önálló ember, s lön kis hajlékom 
hajoljon meg uram, meg ne üsse fejét az ajtóban; 
mert épen itt vagyunk. Csakugyan a rongyszedő 
házához értünk. Alacsony kis, kél ablakos házikó 
volt, udvara alig két lépés — s e két lépést is 
elfoglalta egy rongyokkal telt láda.

A konyhából jobbra és balra is nyílt ajtó. 
..Az ott, mondá a rongyszedő, a baloldali ajtóra 
mutatva ; — házi templomom, leányom szobája ; 
ez itt az enyém, — szólt s a jobboldali szobába lép
tünk. Mig öregem leányához benézett, körül— 
tekintheték a szobában. Egy ágy. kis asztal, 
rozzant pamlag s egy tetejében könyvekkel meg
rakott szekrényből állott a bútorzat. Nagy örö
mömre szolgált, a könyvek közt ott látni Quin- 
tus Horatius Flaccus munkáit is.

— Megint roszabbul van, mondá házi gaz
dám belépve.

— Kicsoda ? kérdém, elálmélkodva.
— Leányom, feleié, nehéz sóhajjal az öreg, 

hiszen uram mind orvosért jártam, de a jó egy 
sem volt otthon, a híreshez én nem mertem 
menni. Szegény gyermekem már két hete szenved.

Ismerve Gyula urfi jó szivét, méltán biz
tathattam az öreget, ne búsuljon, reggel a leges 
leghíresebb orvost hozatjuk el.

A reggel eljött.
A rongyszedő, kit magammal hívtam, hogy 

Gyulának bemutassam (és hogy végre valahára 
haza találjak) talpig feketébe öltözve velem ¡ölt, 
senki sem mondta volna, hogy nem professzor, 
kivált miután oly ékesen beszélte a latin nyelvet. 
A vendéglő kapuja elé érve, miután alkalmasint 
az ablakból jönni látott — egyszer következő fel
kiáltással: „Hol kószál édes öregem!“ a nagysá
gos urfi ugrott a nyakamba,

(Vége az I-ső kötetnek).
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Tiz nap története.
— Deczember 16-án. —

Omlik a — h ó , meg az e l ő f i z e t é s i  
f ö l h í v á s .

Attól alig lehet járni az ulczán, ettől — 
s z o b á n k b a n .  Minden reggel, minden fris lap
ból négy-öt hull lábainkhoz; alig győzzük fölszedni 
és elolvasni. Hanem mégis csak elolvassuk.

Legelőször is örömmel kell tapasztalnunk, 
hogy az előfizetési fölhívások irmodora nagyot ja
vult. Nem mondanak többé oly képtelen nagyokat, 
mint néhány év előtt, midőn, kivált a divatlapok, 
minden áron igyekeztek egymást felülmúlni a vörös- 
betűs nagy Ígéretekben, képekről szólván, melyek 
magokban véve is többet érnek, mint egy évi előfi
zetés—dij. Egész árverelési lárma volt, midőn a 
többet ígérő remélte a diadalt ; s nekem legalább 
sokszor eszembe jutott a „Hiúság vásárából“ a de
rék árverelő Mr. Ham m e r d o w n  nagy buzgal
ma, midőn a közönségnek teli torokból kiáltá : 
„369-dik szám. egy elefánton lovagié ur képe. Ki 
szól hozzá az elefántom lovagló úrhoz? Fölebb kell 
tartani a képet, hogy lássa a közönség a számot. 
Mennyit Ígérnek az elefántra ? Találkozik e kedve
lője busz guineáért? ígérjenek önök valamit! Hisz 
ma g a  az ur az e l e f á n t  n é l k ü l  megér hat 
fontot! stb “

Ma csöndesebben foly a — f ö l h í v á s ,  s 
még a v ö r ö s b e t ü k is eltűntek.

Meg akarok emlitni e fölhívások közül egy 
párt, nem válogatva, hanem épen azokat, melyek 
előttem fekszenek.

A „Vasárnapi újság“ ezúttal hosszabban adta 
elő mondandóját, mint rendesen szokta, miután a 
jövő év e lap történetében különösen érdekes. — 
Ez az év j u t a l o m j á t é k  leend, miután 
szerződésileg ki volt kötve , hogy a tizedik év 
egész tiszta jövedelmét a szerkesztő kapja. Ennél 
fogva Pákh Albert, ki e lapot egy évtized óta fá- 
radatlan buzgalommal szerkeszti, mint j u t a l m a 
z a n d ó ,  ajánlja magát a közönség kegyébe. Senki 
sem kétkedhetik hát rajta, hogy az olvasók igye 
kezni fognak részvétük által megjutalmazni egy 
derék irót, ki egy valódi n é p l a p o t  szerkeszt, s 
a magyar olvasók számát hosszú esztendőkön át 
tetemesen növelte.

A másik érdekes programm a „ Ma g y a r  
S a j t ó  é,“ mely V a j d a  Jánosban uj zászlótartót 
kapott, s lobogójára e szavakat irá : „irányára nézve 
lapunk a gyökeres javítás, az európai emelkedett 
szabadelvüsóg, s szellemére nézve a polgárosuló 
népiség képviselője lesz." Mielőtt e fölhívás meg
jelent, annyi ártókony mendemonda keringett e lap 
jövő évi irányáról, hogy örvendenünk kell a föl
hívásnak, mely megszégyeníti mindazokat, a kik 
ezúttal — rágalmazlak.

A harmadik érdekes programm a „Függet
lenné. Ez uj lapot a publicistái téren még a régi 
időkből ismert K o v á c s  L a j o s  szerkeszti, s 
költségeit, mint értesülünk, aláírások fedezik. A 
„Független“ tehát párlorganum leend, s czéljáui a 
kiegyenlítés utjának egyengetését tűzte ki.

Egy évnegyedes kényszerű szünetelése után 
megjelent a ,,B o I o n d M i s k a“ fölhívása is, el
mondva, hogy jó földben pihenés ulán a termés 
gazdagabb szokott lenni, s noha a politikai humorra 
nem jár valami kedvező idő, de sok tér van még, 
kivált Hessen-Cassel-ben, hol elcsúszik nehány 
tréfa és egyenes szó. Ezért jó kedve a régi marad, 
mert azt tartja, hogy a jó kedvben mindig van va
lami erő és bizalom, s magyar huszár, ha lábát vág. 
ják is — fütyül.

A karácsonyi és újévi ajándokul szánt köny
vek jegyzékét is most hirdetik. Köztük van a „Les  
M i s é r a b l e s “ magyar fordítása i s , e nagy köl
tői könyvé, melyet nem lehet eleget olvasni, s 
melyről nem lehet eleget beszélni. Az „Indépen
dance belge“ a niai kor hőskölteményének nevezi, 
s róla beszélvén, bevallja, hogy zavarban van, s oly 
egyénhez hasonlít, ki a legnemesebb bortól má
moros. E műben Hugó Victor a tudatlanság és nyo 
mór — a mai társadalom e két fő ellensége — el
len irányozza elmenyilait. S mily nyilak ezek ! 
Vakító fényüek, mintha égből hullanának, mint azok, 
melyek egykor a Bábel tornyát és Jerusalem falait 
ledünték. Maga azon rész, melyben a Waterlooi 
csatát lefesti, elég volna, hogy egy költőt hatat
lanná tegyen. Ama néma lapok és apró fekete betűk

tele vannák egy nagy harcz zajával és rémletes ké
peivel. Mellettük Horace Vemet ecsete bágyadt, 
s csupán Homér ereje az, moly az ütközetek festé
sében e merész, igaz, és nagyszerű hangokat túl 
kiálthatja.

H o r a c e  V e m e t  nevét említvén, szomo
rúan jut eszembe, hogy a nagy képiró, — mint pá
risi lapok jeleni ik — veszélyesen beteg, s elbú
csúzván társaitól, meglehet, hogy mire e sorok 
megjelennek, már nem lesz többé az élők között. 
Francziaország egyik nagy emberét veszti benne, 
s a „gloire“ hevülékeriy népe a fájdalom őszinte 
könnyeit sirhatandja koporsója fölött, mert egyike 
azoknak, kik a franczia dicsőséget a versaillesi nem
zeti képcsarnokban inegörökiték. Ha nem maradna 
utána más, mint a Smalah óriás csataképe, elég 
lenne nevét fentarlani az utódok előtt.

A vén zuáv oda vezeti a fiatal ujonezot, s 
igy szól:

— Nézd! ez ép úgy lelkesíthet, mint a mar- 
seillesi dal.

Bocsánat, hogy a pesti hélepett utczák he
lyett Parisba csábítottak emlékeim. De van valami 
kedves, elbájoló ezen franczia nagyságokban, 
hogy az ember mindig örömest gondol rá jók, ha 
egyszer műveiket és alkatásaikat látta. így nem te
hetek róla, ha, mielőtt visszatérnék, Jersey szige
tére is betekintek, (a képzelet szárnyain könnyen 
megy,) hol Hugó Victorlakik.A nagy száműzött innen 
szórta villámait — legendákban — a zsarnokok 
ellen, kiket szive mélyéből gyűlöl. A kik e műveit 
olvassák, bizonyára a költőt legalább is oly mo
gorva alakban képzelik, mint Jupiter Tonans-t, ki 
haragos arczczal menydörög. Ellenkezőleg Hugó 
Vidor oly nyájas, mint egy mosoly; egész háza a 
szeretet fészke. Legnagyobb öröme, ha a szegény 
gyermekeket összehívón — megvendégelheti. Maga 
szolgál körüllök. s nyájasan mondja: ,,legyetek 
szabadok.“ Most is, midőn kis tollrajzait, melye
ket irásközben szokott rögtönözni, egy párisi vál
lalkozó aczélmetszetekben, Gauthier Theophil szö
vegével adja ki, e könyv jövedelmét a szegény 
gyermekek javára szánta. Ruhákat fog venni nekik, 
hogy a ködös hidegben ne fázzanak. (3 ép úgy sze
reti e gyermekeket, mint gyűlöli a zsarnokokat; 
magas szív, mely árnyékát csak azokra veti, kik 
nem érdemlik a nap arany fényét.

Egészben véve kétségtelenül nagyobbra le
het becsülni az angol nemzetet, de egyes nagy- 
jaiban ritkán fedezhetünk föl ily vonzó és kedves 
tulajdonságokat. Nagyobbára ép oly ridegek és kü
lönösek, mint fekete szobraik — a közhelyeken.

Most halt meg S h e r i d a n K n o w l e  s. 
hetvennyolez éves korában, ki ifjabb éveiben szere
tett a színpadon játszani, később nagy színműveket, 
s bennök szerepeket irt, melyek egy Kean Ed- 
mund és Macrcady alá adlak talapokat; mígnem 
egyszerre Baptista-szónokká le li, s az Exeter- 
Ilallban türelmetlenül beszélt az emberiség méte 
lyeiről, — a színpadról és a színművekről. Mily 
különös szenvedély! Maga dob sárt koszorúira, 
melyeken dicsőség ragyog. De mindegy, Az idő 
elfogja seperni szónoklatait, de soha — szín
műveit.

Az angol különezség nem a szárazföld köl
teménye. Az valóban megvan. Közelebb is egy 
gentleman ezer font sterlinget Ígért a golyóért, 
melyet Garibaldi lábából kivettek, mire egy el
més Írónk azt jegyezte meg: ,.ingyen is meg
kaphatta volna, ha a marsálai bős élébe áll, mi
dőn őt meglövék.“

Azonban ideje lesz külföldi kirándulásaim
ból visszatérnem oda. honnan kiindulék, s el
mondani : miről beszélnek most az emberek.

Ifjú hölgyek többi közt beszélnek ama kék 
bársony mentéről, melynek ezüst hímzéseit, hattyú
prémét, s fehér atlasz béllését oly sokan bámulták 
a Monasterly és Iíuzmik divatcsarnokában. Mily 
veszteség rám nézve, hogy nem bírtam elsajátitni 
az irodalmi marchandes de mode-ok (vagy is di- 
valtudositók) csillogó jargonját. Mily ritka alkal
main lenne most kitüntetni tehetségemet, elmondva, 
hogy e fényes magyar mente (ina vagy holnap) 
M e t t e r n i c h  S á n d o r  grófnő alakján fog pom
pázni, Eugenie császárné fényes estélyében. Való
színű azonban, hogy e gyönyörűséget csak az elő
szobák bajnokai fogják élvezni; s benn a teremben 
a franczia fodroké és csipkéké lesz a — diadal. 
Jól értesültek mondják továbbá, hogy a párisi „haute

créine“-ből öt ily mentét rendellek meg, mire bizo
nyosan három divatlap fog ö r v e n d v e  fölkiáltani 
„hogy a divat fővárosában mint terjed a magyar 
viselet !“

Azt hiszem, sem kis, sem nagy dolgokkal 
nem szükség magunkat ámitani; én legalább jobb 
szeretném, ha ama nagy fényű szalonokban keve
sebb lenne a magyar mente, de több a magyar ér
dekekért hevülő szív.

De most veszem észre, hogy megint vissza
kerültem a helyre, melyei kerülni akarók; körül
belül úgy vagyok vele, mint a megbűvölt körrel, 
hová, — mint az arab regében — egy l á t h a t -  
1 a n k é z  mindig visszalök.

Különben is idehaza kevés történik most a 
társas és művészi életben, melyről beszélni érde
mes volna. Ilyenkor a tárczairó úgy segít magán, 
hogy egy kis „ k ü l f ö l d i  k ö l c s ö n t “ vesz.

Történt azonban mégis valami, egy nem min
dennapi eset, melyről a kávénikék eleget sut
tognak.

Ez egy — szerencsétlenség.
Azt hiszem, mindenkivel történik szerencsét

lenség, még azzal is, kinek az éleiben nem volt 
más mallieur-je, mint hogy midőn nagy örömmel 
ment hallgatni Rossini „Szevillai borbély“ ál, vala
melyik énekesnő elrekedése folytán egy Kotzebue- 
féle darabot kellett végig ásitnia ; hanem ez a miről 
most beszélnek, oly ritkaság, minő csak regények
ben és törvényszéki pörökben szokott előfordulni.

Pár év előtt — igy beszéli „hír komámasz- 
szony,“ ki azonban Shakspeare szerint nem mindig 
szavahihető személy, — egy Amerikából vissza
vándorolt férfi szép falusi birtokot vett magának, s 
a mi több — mégis házasodott. Neje — egy nagy 
tiszteletben álló férfi leánya, kivel boldogság 
bán élte napjait. De mindig jönni kell valami rósz 
szélnek, mi a felhőtlen égre is borút fuvall. Ezút
tal Amerikából jött, egy érdemes yankee és gyá
szoló nő alakjában, kik messze földről elindultak, 
hogy egy elveszett férfit keressenek.

Megtalálták — boldog családi körében.
A gyászoló nő kitárt karukkal rohant feléje:
— Férjem!
E szó villámcsapás volt az egész családra. 

Kiderült, hogy egy férjnek két neje van; míg más
nap a férj eltűnvén, mind a két nő'szalma-özvegyül 
maradt.

E szerencsétlenséget nem lehetett a titok fá
tyoléval eltakarni a világ elől, mert hisz a nagy 
költő, ki a világon legtöbb életigazságot mondott 
ki, többi közt azt is állítja : a titok, hogy titok ma
radjon. szükség, hogy két ember közül az egyik 
ne tudja. Ezt pedig sokan tudák. E szerint beszél
nek róla, talán többet is, mint mennyi a valóság, 
így az egyik tökéletesen tudja, hogy a két nő férje 
az amerikai polgár pénzén vette vagyonát, miután 
ez megegyezett, hogy leányával áttelepüljön e má
sik világrészbe.

A tény szomorité; de vannak tények, melyek 
fölött nem lehet egészen pálezát törni, mig a kö
rülményeket és indokokat nem ismerjük. Ami bűn
nek látszik, lehet ballépés, mely ellenállbatlan 
szenvedélyből eredt; s az, ki elfutott a törvény 
megtorlása elől, lehet martaléka a . k e t t ő s  s z e 
r e l e m n e k , “ melynek valószínűségét M — me 
Girardin eléggé iparkodott bebizonyítani. Legke
vésbé sem akarok egy vétket, — melynek rugóját 
nem ismerem — szépitgetni, sőt azon is csodál
kozni szoktam, hogy Sue-nek mint támadhatott azon 
sajálszerü becsvágya, hogy a bét fő bűnben fény
oldalakat fedezzen föl; én csak annyit akartam áta- 
lánosságban mondani, hogy gyarló emberek fölött 
végzetes szenvedélyek uralkodnak, midőn a bű
nössé vált ember egyszersmind áldozatnélkül. mert 
nemcsak Shakespeare, hanem az élet is csinál 
nagy tragoeoiákat.

Fájlalni lehet azonban, hogy a sors ezúttal 
oly családot sujta, mely megérdemelte volna, hogy 
boldogságát ne zavarja meg soha mások — bűne.

Meglehet eszmetársulat juttatja eszembe, 
hogy T b a n M ó r az „Ember tragoediája“ után 
egy nagy képet készít, melyen bárom alak lesz ; a 
jó szellem, az ember és L u c i f e r .  A költők gyak
ran segitnek nagygyá tenni a képírókat. Raphaelt 
és Murillót a szent könyv írói, Ary Scháfiért 
Dante és Gőtlie, Kaulbachot Homér és Shakspeare 
lelkesítek ama ihletésre, melynek a világ annyi re
meket köszön. De a mi képíróink — úgy látszik
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— nem igen veszik észre, hogy Kisfaludy Sándor, 
Arany, Vörösmarty és Petőfi költészete mily gazdag 
kincsbánya lehetne rájok nézve. Alig egy két fest- 
vény (a legtöbb Orlaytól) tanúsítja, hogy ismerik 
őket. — De a magamforma természet, ki mindig 
szereti hinni a jót, remélheti, hogy Thai) Mór fest
ménye a többieket is buzdítani fogja. ,,Az ember 
tragoediája“ rájok nézve nagy tableauk albuma. 
Tele van az eszmékkel, pedig művészt csak esz
mék emelhetnek magasra, mint a madárt a szár
nyak. Eszmék nélkül műve nem sokkal maradan
dóbb. mint azon utczai nagy csalképek, melyeket 
most a fűvész-kerti állatsereglet előtt mindig nagy 
tömeg bámul.

Csodálni lehet, hogy e festett vadaknak je
lenleg is állandó, ntczai publikumok van; noha po- 
gányul hideg van. s még azon boldogok is faznak, 
kik különben a szerelem aequatora alatt égnek.

Nem jó prognosticon-e ez a népkiváncsiság 
a tervezett á l l a t k e r t r e  nézve, melynek sorsa 
fölött e napokban tanakodni fognak? Mondják, hogy 
a városligetben, a pávasziget mögé tervezik, hol 
kétségtelenül jó helye lenne. Hanem akadnak-e 
vállalkozók ? Nálunk az uj eszméktől hamar meg
ijednek az emberek. El sem merik képzelni, hogy 
mint fogjanak ily nagy vállalatba, mely sok pénzt

megemészt, kivált ha a ..jardin des plantes"-ra, 
vagy a ..zoological Garden‘‘-re gondolunk. De mért 
gondolunk a legnagyobb példányképekre ? Köze
lebb esik hozzánk a kis Drezda, hol egy vállalkozó 
társulat oly állatkerlet létesite, melyben — meg
vallom — magam is csaknem oly gyönyörüsséggel 
jártam, mint akármely sokkal nagyobb és híresebb 
gyűjteményben. A csinos rendezés mellett eszembe 
sem jutott a hyppopotámok vagy rhinoczérosok 
hiánya. Végre is valamit kezdeni kell, és aztán 
évenkint gyarapítani; s a drezdai társulat — a be
menti dij csekélysége meliett — sem bánhatta meg, 
hogy kezdeni mert. Most legalább nagy jövede
lemnek örvend.

Egyik nagyurunk közelebb bires épitészj 
küldött Párisba, hogy nézzen meg ott egy oly palo
tát, melynek első emeletére kocsival lehet fölhajtatni, 
miután tavaszszal ép ilyet akar építtetni a muzeurn 
mögött. Jobban örvendhetnénk, ha a községtanács 
küldene valakit Drezdába, hogy értekezzék ott az 
állatkert létesítővel ; hihető, hogy ez a kiutaztatás 
megérdemelné mind a költséget, mind a fárad
ságot.

Azonban hátrább az — állatokkal; fordul
junk a nevezetes emberekhez. Itt van Hermann ur, 
a híres prestigiateur, kinek közelebbi magyaror

szági útja arról nevezetes, hogy sem a pozsonyi, 
sem a pesti német színházban nem birt a közön
ségtől egy magas tetejű kalapot e 1 őb ü v ö 1 n , 
noha ez egyik bővészi mutatványához okvetlenül 
szükséges lett volna. Ez volt a legmulatságosabb, 
mi előadásaiban előfordult; a többi kit mulattatna 
most, midőn mindenütt oly sok a — s z e m f é n y 
v e s z t é s .

Ennyi, mit az elmúlt ti/, nap történeteiről ir
hatok. De mielőtt soraimat bezárnám, viszhangja 
akarok lenni még egy n e m e s  k ö l t ő n e k  (,.a 
hon'- díszének), ki szót emelt a fogságban sin- 
lődő T á n c s i es é r t , e megőszült , megtört és 
megvakult emberért, kit a sors jobban sújt, mint 
az emberi ítélet.

VADNAI KÁROLY.

Vásári áldomásozők.
Képünkhöz nem kell magyarázat, az maga be

szél. Magyar ember első tekintetre látja mi légyen az 
volta képen ? Az atyafiak jól eladták a jószágot a vásá
ron, s most áldomásoznak ; minthogy pedig nincsen ál
domás, különösen pedig vásár czigány nélkül — e natu
ralista művészek emitt is ráhúzzák, s a vidám fiatalság 
tánczra kerekedik. Hadd mulassanak úgy sem minden
nap történhetik ez m eg!

V egyes  ro v a to  k:.
Nemzeti színház.

— Egyszerre két színpadi újdonságról is tudósít
hatjuk az olvasót. „Nápolyi Johanna“ Farkas Alberttól 
f. hó 10-én került először színre. Tekintetbe véve, hogy 
a szerző még nagyon fiatal, nem lehet műve fölött, 
mely bizonyára tehetségről tanúskodik — pálczát törni. 
A biráló választmány az ifjú szerzőnek e műve előadá
sával mindenesetre többet ártott, mint használt.

Decz. 12-én „A kisértés“ dráma 5 felv. irta Feu
illet Oktáv, fordította Radnótfáy. A gyakorlott mesternek 
egy njabb kiváló müve, melynek meséje és fejlődése olyan 
egyszerű és mégis érdekes, egy oly kép az életből, mely 
valóban nem téveszthette el erkölcsi jótékony hatását a 
nézőre. Az előadás sikerült. Prielle Cornélia és Egressy 
Gábor egyaránt osztoznak az est diadalában, valami 
Radnótfay urnák is jut, ki megszerzetté s lefordította az 
érdekes művet és nagy pompával, meglepő szép díszít
ményekkel elöadatta.

Budai népszínház.
— Decz 14-én először „Az üldözött“ eredeti nép

színmű 4 felv. irta B e n  k ő  Kálmán. Mint minden uj 
darabnak, e műnek is nagy számú nézője volt. Vannak 
benne egyes sikerült helyek s különösen szépek a népda
lok. melyeket még Doppler Károly szerkesztett össze.

A szerkesztő postája.
T. ez. előfizetőinkhez. Minden oldal- 

róWrkezett felhívásoknak engedve, nagy műlap- 
jainknak hátára többé nem fogunk szöveget nyo
matni ; azokat tisztán veendi az olvasó^A műíapok 
tárgyát illetőleg pedig, — miket jővőrc is első 
művészeink rajzolandnak. — r.ként intézkedtünk, 
hogy a történeti festvények és életképi rajzok váltva 
kövessék egymást, hogy így e tekintetben is min
den igénynek eleget tpgyünk. Jövő mfilapunk 
a nagy Hunyadi Jánost ábrázolandja a vár
nai csatában. Februári műlapunk: Petőfi ha
lála leend. E fél év folytán adandó műlapjaink kö
zül fölemlítjük még : Bátori Erzsébet utolsó 
óráját és Attila nász-éjét — Végül ismé
telve felkérjük t. előfizetőinket iveik idejekoia 
beküldésére, minthogy költséges lapunkból fölös
leges példányokat nem nyomathatunk.

B. J. urnák Sarkad. A Kívánt számokkal többé 
nem szolgálhatván, az előfizetést jan—mait-ra jegyez
tük. A mi példányunk volt, azt elküldtük.

K. és B. uraknak. Baltaszék. A követelt példányok 
itt pontosan postára adattak. Uj példányokkal azonban 
nem szolgálhatván a jan—febr-i folyammal fogjuk önö
ket kárpótolni.

P. T. urnák Dézs. Arra is rá fog kerülni a sor.
K. B. urnák lévárd. A 18-ik számot útnak indítot

tuk ; a 24-ik számmal a legjobb akarat mellett sem szol
gálhatunk. Mülapját azonban szívesen megküldtük.

Kr. S. urnák Pest. Kívánságát nem teljesíthetvén, 
az okt. számokért a januári folyammal fogjuk önt kár
pótolni.

M. V. urnák. Igen sajnáljuk hogy az itt pontosan 
feladott számokat nem kapta ön. Most küldünk a meny
nyit lehet. Pénzét jan.—februárra jegyeztük.

K. L. urnák Kárász. Teljes számú példánynyal 
többé, nem szolgálhatunk. Jövőre a bejelentést idejeko
rán kérjük megtenni, mert mint többször megjegyeztük: 
fölösleges példányokat nagy költségekkel járó lapunkból 
nem nyomathatunk.

P. F. urnák Nagyvárad. Utána néztünk ; az előfize
tés csakugyan 2 példányban történt; miután azonban 
teljes példánynyal többé nem szolgálhatunk, az egyik 
összeget jan.—marczinsi folyamra az ön nevére jegyez
tük. — Jövőre magunk kezelvén a szétküldést is, semmi 
rendetlenséget nem türendíink.

II. J. urnák Pozsony. A kívánt kép nagyon el van 
terjedve, de azért mint mai póstánkból láthatja ön, szi
ves figyelmeztetését figyelembe vettük, s adjuk a nagy 
költő halálát.

L. urnák Alpár. Igaza van ; a lap mart. végéig fog
járni.

T. B. A. urnák F. Kocskorz. Nekünk sincs meg, de 
mindent elkövetünk hogy megszerezhessük önnek.

Előfizetési felhívás!
„A Z  O R SZ Á G  T Ü K R E “

második ovi folyamára.
„Az Ország Tükre" jövőre is havonkint há

romszor fog megjelenni, hozván a jövő évi folyam
ban ; 12 nagy műlapot, (egyes műlap a szerkesz
tőnél 2 ftért külön is megrendelhető).

36 — 50 arczképet, a művészét, irodalom, tu
domány, gazdászat, ipar stb. hazai és külföldi kitű
nőségei közül.

24 — 30 táj-, épület stb. rajzot, a hazai és 
külföldi nevezetességekből.

18 — 26 genre, népviseleti stb. képet, a hazai 
népéletből.

144 arczképet, mint az oly nagy tetszéssel 
fogadott országgyűlési arczképcsarnokunk kiegé
szítését.

10 —12 történelmi rajzot, magyarázó szö
veggel egyik ismertebb történetbuvárunk tollából.

4  divatképet, minden idénynek megfelelőig
Adni fog tehát összesen a nagy műlapokka 

együtt 252 -  270 képet.

Előfizetési ár: Egész évre 12 ft. — Félévre 
6 ft. — Negyedévre 3 fi. -  Egy hóra 1 ft 20 kr.

T. gyűjtőinknek minden egyszerre be
küldött 5 előfizető illán az 1863-iki „Ország Tükre“ 
cziinü naptárral; minden egyszerre beküldőit 8 
előfizető ulán pedig tiszteletpéldánynval szolgálunk.

Ö V  Egész éves előfizetőinknek az 1863-ik 
„Ország Tükre“ cziinü naptárral kedveskedendünk.

Ö V  Az előfizetések a szerkesztő czime alatt 
(Sándor-utcza 16 ik sz.) küldendők.

BALÁZS SÁNDOR, 
felelős szerkesztő és kiadó.

Sakk-rovat.
10-dik számú feladvány.

€r#sdcmange-lól (Parisban).

V 8-dik sz. f. megfejtése.
Világos Sötét

1) Vb2-f2 . . . e3-f2: A) 1 ) ...........Hg4-f2 :
2) B el-e6  f  mát. 2) Bg5-f5: -j- mát.

V 9-dik sz. f. megfejtése.
Világos Sötét

1) Vh2-h7 . . . Bc2-e2 A)II) . . . .  tetszés szerint
2) Vh7-d3 f . . Kd4-d3; 2) Vh7 e4 tetsz. szer.
3) Hd5-e3 f  mát. '3) Ve4-b4 + inat.

Mai számunkkal küldjük szét „Az 
Ország Tükre“ egész esztendei 
czim és tartalomlapját.

TARTALOM : Zichy Mihály a festő. — Egy éj a londoni rendőrségen. — A dísznövények hazája. — Földi fényelmélete. — Szent-Benedek Barsmeavében — A kis libapász
tor leány. -  Vásári áldomásozők. -  S z é p i r o d a l m i  c s a r n o k :  A visszatért fecske. -  Tiz nap története. -  Vegyes rovatok! -  Előfizetési fel-
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