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K iadói h iv a ta l : 
Igyetemi-iateza ssiint.

’gy mellszobor rajzát 
öljük, mely kétszere- 
érdekes. Mint szob

ra ti mű —  kitünően 
■ rült; s az, kit ábrá
ié  g  n a g y o bb kö l-

Az irodalmi világban 
k igen kevés nagy em- 
„ek jut a szerencse, 
■y már életében áralá— 
elismerés jutalmazza 

3-eszü m u n k á i t .  Milton— 
"kit halála után „isteni 
iok ‘-nak neveztek, mig 
azt mondák : ,.pz e£.v 
óra, ki nála nagyob- 
ra köpködi mérgét/' 
ibbnyire ilyigaztalanul 
nek mindazon élőkről, 
aek lángelméjét iri~

lik.
Isak Petőfire kell eln
éznünk. 1849 előtt ép 
yian ócsárolták, mint 
.•asztalak költeményeit, 
)c Arany a szerencsés 
ítelek egyike. 0  még 
lünk él, s nincs senki, 
i tisztelet és nagyra- 
sülés adóját megfa- 
ná tőle. Ha egy-egy 
yobb művéhez kezd, az 
den művelt magyar 
bán ö r ö m h i r. Pedig 
tevésbbé sem keresi a 
szerűséget; nem hordja 
pi érdekek poros uszá- 
; nem hizeleg senki- 
; egyszerű, igénytelen 
íemes. mint a valódi 
ysúghoz illik.
Életrajzát fölösleges 
ia közölnünk. Adatai

ból csak annyit mondunk 
el,hogy B i h a r m e g y é -  
b e n Nagy-Szalontán szü
letett, .1817-ben. 1832-ben 
a debreczeni iskolába ment, 
s fejlődvén szellemi ereje, 
most festész, majd szob
rász vágyott lenni. Azután 
egy színész társasággal 
bolyongott pár évig, midőn 
azon csapás érte, hogy 
anyja meghalt, s atyja 
megvakult. Ekkor szülő
földén corrector, majd vá
rosi jegyző lett, s idejének 
egy részét a classikai iro
dalom tanulmányozására 
forditá.Első nagyobb műve 
az ..Elveszett alkotmány" 
czimü vig épósz, mely a 
Kisfaludy-társaságtól ju
talmat nyert. De nagy hír
nevét „Toldi"-jának kö
szöni, mely hasonló ki
tüntetésben részesült, sőt 
egyszerre a nagy költők 
sorába emelte. Petőfi is 
meghajolt előtte, Írván :

Más csak levelenkint 
kapja a borostyánt.

S  neked rögtön egész 
koszorút kell adni.

Azóta nagy becsii kin
csekkel gazdagitá irodal
munkat, minők : „Murány 
ostroma," ,,Toldi estéje,ll 
..Katalin," „Keveháza," a 
most készülő „Daliás idők" 
és a hasonlithatlan szép 
balladák.

Több évig n.-körösi ta
nár, s e nagy iskola büsz
kesége volt. Most a K is -  
faludy-társaság igazgatója,
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a tudom, akadémia rendes tagja, s a nagy részvét
nek örvendő „Koszorú" szépirodalmi lap szerkesz- 
tője

Híre túlszárnyalt a haza határain. B ó d é n -  
s t a e d t  —  a kitün 5 szép-itész —  a v iláge lső  
költői mellé sorozá; s a „Revue de la Province" 
(journái litteraire.) több Ízben büszkeséggel em
líti, hogy ismeri Arany nagy műveit.

A  tiszteletet, melyben részesül, emeli tiszta, 
szilárd jelleme, kedélyes társalgása, nagy művelt
sége, egyszerű jósága, s egész nemes természete. 
A  munkának és családi körének él. De betegeske
dése —  fájdalom —  sokszor gátolja a munkában.

I z s ó r ó l  —  kinek arczképét szintén adni 
fogjuk, —  ezúttal csak annyit, hogy ő e mellszo
borban is bizonyságát adta, hogy oly művész, ki 
nagyobb pártolásra volna érdemes, mint mennyi
ben nálunk a szobrászok szoktak részesülni.

V. K.

V 1) e d  u i  i i  o  k.
Beduinoknak Syriában azon nagyszámú arabs- 

törzsöket nevezik, kik, noha sátrak alatt élnek, a 
nomádélettel végleg szakítottak. Syria lakott he
lyeitől nem igen távoznak el messzire, a földeket 
mívelik, s atyáik szokásaiból csak 1-eveset tartot
tak meg. Azon beduinok azonban, kik Aenezen 
név alatt emlittetnek, csak kevesekben tértek el 
ősi szokásaik, törvényeik és vallásaiktól, és mi je
len leírásunkban főleg ezekről fogunk emlékezni.

Az Aenezen —  mintegy 350,000 lélekből 
álló törzs — ■ folytonosan vándorol, télen át 'a si 
vatag belsejébe vonulnak, vagy az Eufrat partjain 
tartózkodnak; nyaranta ismét Syria felé közeled
nek, s a falvakra kivetett sarczból élelmezik mago
kat. Ezen életmód függetlenséget biztosit számukra, 
mely nagyon hasonlít az anarchiához. Minden törzs
nek meg van a maga főnöke, és minden álló csapat, 
mely leginkább egy törzsöt képez —  egy Scheikh 
által kormányoztatik; törvényszerű hatalommal 
azonban egyikök sem bir, és csak személyes tulaj
donságaiknál fogva nyerhetnek némi befolyást. 
Ha eszükbe jutna parancsolni, parancsolatjaik meg
vetéssel fogadtatnának • ellenben ha bölcsességük
ről vagy vitézségükről mutatlak fel próbákat, ak
kor terveik, vagy indítványaik készséggel hallgat
tatnak meg. Ha két, egyén között egyenetlenség tá
madt, a Scheikh megkísértheti a kiengeszt.elődést 
közöttük, de nincs joga tettük felett Ítélni. Ily ese
tekben a czivakodó felek, csak szüleik vagy barát
jukra hallgatnak ; ha ezeknek sem sikerül békét 
eszközölni, akkor a két család között a melyhez 
tartoznak, harcz keletkezik A beduin csak egyet
len urat ismer —  Istenét; a leghatalmasabb főnök 
sem kerülhetné ki —  a törzs boszúját, ha önkénte
sen merné megbüntetni annak legszegényebb tag
ját is. Csalatkoznak, kik azt hiszik, hogy a Scheichek 
vagy Emirek a puszták fejedelmei. Előjogaik ezek
ben állanak : a harcz vagy béke egyezkedéseket 
vezetni, a tábort vagy helyet meghatározni, a törzs 
tekintélyét fenntartóig, az előbbkelö utazók meg- 
vendégeléséről gondoskodni. Ha más helyen akarja 
a tábort elhelyezni, előbb biztos adatokat kell sze
reznie, a befutandó ut biztosságáról, s a megtele
pedésre kiszemelt, vidék termékenységéről. Miután 
mindezt teljesítő, még akkor sem rendelkezhetik 
parancsolólag, hanem felszedi sátorát, tevéit meg
pakolja, és ekként jelt ád az indulásra. Rendesen 
mindenki igyekszik őt követni; néha azonban meg
történik, hogy a Scheikh társainak nem tetsző vi
déket választván megtelepedésül, azok sátraikat 
félmérföldnyi távolságban ütik fel, s őt családi kö
rében egyedül hagyják.

A Scheikh köteleztelik a szegényeket segé
lyezni, s a nyert ajándékokat barátai között, osztani 
meg. A  falvakból beszedeti sarczok, s azon össze
gek, melyeket a Mekkába törekvő zarándok kara
vánoktól, —  védelem fejében nyer, oly állapotba 
helyezik, hogy ezen kiadásokat könnyedén fedez
heti. Ha valamelyik Scheikh elhal, leggazdagabb 
és legadakozóbb íigyermeke lép helyére,ha figyel
mekéi nem volnának, testvérei és rokonai követ
keznek. Ha azonban oly egyén akad, ki a Scheikh 
hozzátartozóit gazdagságban, és más egyéb tulaj
donokban felülmúlhatná, akkor az olyant elébe he
lyezik rokonainak. Ha a családok, melyek egy füg
getlen önálló törzset képeztek, a főnökre nézve ki

nem egyezhetnek, akkor olykor az is megtörténik, 
hogy egymástól elszakadnak, és két külön csapatra 
oszolnak.

A  Scbeikhok.kik rendesen fenntartják az ösz- 
szeköttetést a syriai városokkal, Egyptommal és 
Hedjazzal, és a karavánokat elkísérik, tekintélyüket 
ezáltal emelik, mert tőlök függ a törzsökökbeli be
duinokat részeltetni a nyereményben. Midőn a tö
rök helytartókkali egyezkedésekről van szó, hogy 
tekintélyét emeljék, Scbeikhjok iránt alázatosab
baknak mutatják magokat; mihelyt azonban a pusz
ták végtelensége nyílik meg előttök, eldobják ál- 
arczaikat, s a legcsekélyebb megaláztatást sem 
tűrik Sebei khjeiktől.

A  beduinok kadijai éleselméjok az igazság 
iránti szeretetük, nemzeti szokásaik és háztartásuk
ba! tapintatos belátásuk által tűnnek k i ; Írni és 
olvasni nem tudnak; ,,el Feraa kadi“-knak vagy 
a hozott törvény biráinak is neveztetnek, megkü
lönböztetésül a „Scherya kadik“-tól, kik az írott tör
vények bírái, mely törvények leginkább a török 
városokban találhatók. Hivataluk legtöbb törzsnél 
örökölhető; csak ott, és akkor midőn a fiú atyjá
nak észbeli tulajdonaiban nagyon elmarad, válasz- 
tatik egy másik tagja a törzsnek —  bíróul. A  ka- 
di-k jövedelmei jelentősek ; mindenkor a pernyer
tes fél fizeti a költségeket.

Akkor, midőn az emberi ész az igazság k i- 
puhatolására nem elégséges, a kadik az emberek 
ügyeit a „Mebenne" vagy nagybiró Ítélete alá 
terjesztik, ki isten-itélettel határoz felettük, ha 
őket ki nem egyeztetheti. A  bűnös nyelve tüzes 
kalánnal érintetik; ha fájdalom nélkül állja ki a 
próbát, ártatlan, ha pedig szenved, vagy a próba 
kiállhatlanná lesz előtte, akkor mint bűnös elítél
tetik. A kadik vagy Mebemnek által kimondott bün
tetések pénzbírságból állanak, a testi büntetések a 
beduinoknál ismeretlenek és szokatlanok. Legyen 
azonban bárminő az ítélet, mindig az elítéltektől 
függ azt kiállani vagy ki nem állani, minthogy 
nincs reá eset, hogy a bírót valaki ítéletének vég
rehajtásában segélyezze.

Gyilkosság vagy terhesebb sérülések esetei
ben a meggyilkolt vagy megsérült szüleinek tiszte, 
boszut állani. Még az egyptomi Fellahknál is. kik 
Mellemet ali vasvesszeje alatt, reszkettek, sem ta
lálkozik olyan egyén, ki testvé rének gyilkosát'ha
ladéktalanul meg ne ölje, habár bizonyos is benne, 
hogy ezen tettéért, halállal fog lakolni. A  gyilkos 
pénzbírsággal is megválthatja magát, de csak ak
kor, ha a meggyilkolt szülei abba beleegyeztek; 
ilyesmi azonban még a legszegényebbeknél is csak 
ritkábban fordul elő. Ha a gyilkos törzse által ked- 
veltetik, vagy becsben áll, akkor sorsosi segítik a 
pénzbírság előteremtésében, a midőn olykor épen 
ezen segélyezés által még gazdagabbá lesz, mint. 
volt azelőtt. Egynémely törzseknél szokásban van, 
a meggyilkoltért egyességet kísérteni meg, ha a 
gyilkos, vagy egyik tagja családjának alkalmat nem 
talált a meggyilkolt családjához férkőzni, s annak 
szüleihez ekként szólani: ,,!tt vagyok, gyilkoljatok 
meg, vagy fogadjátok el ezen váltságdijt." Ha a 
gyilkos elleneitől megtámadtathatott, mielőtt azok
nak sátorát elérhette volna, élete a lehető legna
gyobb veszedelemben forog. Ha sikerült, bejutnia, 
a váltságdíj rendesen elfogadtatik; különben jo
gukban áll azoknak, kiknek sátraikba belopódzott, 
kedvük és kénvök szerint, bánni el vele. A  bedui
nok azon szokása vérért vért követelni, a koránban 
leli magyarázatát. Ok azonban a gyilkosságérti fe
lelősséget, valamit t a megboszulás jogát, egészen 
az ötödizigleni nemzedékig kiterjesztették. Bármi 
vad legyen is azonban ezen szokás, az a jó oldala 
megvan, hogy a harezokat s egyesek küzdelmeit 
kevésbbé véressé alkotja; a félelem, oly bosszú 
időkön tenni ki magokat és családjaikat a boszu- 
nak, azt eszközlé, hogy egymás irányában nagyobb 
kímélettel viseltetnek.

Az arabtörzsek folytonos harezban élnek 
egymással ; a leggyakoribb ok valamely itató vagy 
legelő birtoklása ; a beduinok rendesen csak akkor 
támadnak, mikor számban erősebbek ; ilyenkor 
azután a gyengébb rész futással menekül, azon re
ményben, hogy jő idő, midőn majd megboszulbatja 
magat, ez eszközli azt is, hogy a harezok nem igen 
véresek. Két törzs nem ritkán éveken át harezban 
áll, a nélkül, hogy harminez-negyven embernél 
többet veséimének. Midőn ellenben törzsük be

csületéről van szó, olyankor bámulandó vitézséget 
szoktak kifejteni.

Az Aenesenek ellenségeiket sohasem szokták 
este megtámadni, félvén: hogy az éjjeli zűrzavar
ban asszonyaik lakosztályai nyugtalanittatnak, mely 
a támadók részéről kétségbeeső harezot idézve elő, 
általános mészárlással végződnék, oly veszedelem
mel, melyet az arabok örömest kerülnek. A  legel— 
keseredettebb ellenségek között is a nők tisztelet
ben tartatnak, és sohasem hurczoltatnak foglyokul.

M ig  a harcz foly. a katonák egyetlen főnök 
által vezényeltelek, kit ,,Asyd‘‘nak neveznek, s k i
nek hivatala szintén örökölhető. Maga a Scheikh is 
tartozik engedelmeskedni az Agyd parancsainak, ha 
részt vesz a háborúban. Ezen vezért az arabok 
jós vagy szent gyanánt tisztelik, vállalataiban, ál
mai, csalképei és sejtelmei által vezérelteti magát, 
s úgy határozza, melyek a támadásra nézve a sze
rencsés és szerencsétlen órák. Olykor leghíresebb 
vezéreitől kér tanácsot, de ha nem mindig hall
gatja is meg tanácsaikat, azoknak engedelmességé
ben mindenkor bizonyos lehet. Az Agydnak sincs 
azonban jogában valakit erőtetni, hogy a harezba 
kövesse; kik azonban követik, kötelesek neki en
gedelmeskedni, különben mint basznavehetlenek 
azonnal elbocsáttatnak. A  harcz bevégeztével meg
szűnik a vezér hatalma is, ha azonban ügyességé
vel és bátorságával kitűnt, a törzsre nézve továbbra 
is megtartja befolyását.

Midőn ellenséges felek találkoznak, s egy
forma erejüeknek mutatkoznak, mintegy puskalö- 
vésnyi távolságra szemben állnak egymással, s a 
harcz egyszerű ütlegeléssel kezdődik. A felek va
lamelyikének lovagja a síkra áll, támad s igy kiállt 
fe l: „Lovagok ! küldjétek ellenem egy hasonló lo
vagot soraitokból." Ha az ellenséges táborból a ne
vezett lovag kiválik, így válaszol „hát te szürke 
kanczádon ki v a g y ? "  Ha a kihívott magát megne- 
nezte, a csata azonnal megkezdődik; a többiek csak 
nézőkként szerepelnek. Ha a lovagok valamelyike 
hátrálni kezd, társai segítségére sietnek, s a csata 
általánossá lesz. Ha a felhívott meg nem jelenik, 
ellenfele a legocsmányabb czimekkel illeti, s d i
csekszik, hogy ellenfélének gyávasága meg nem 
engedé, hogy vele párbajt vívjon. Ha beduin csa
tározás közben barátjára ismer, elfordul tőle s e 
szavakat hallatja: „vonulj vissza! Véred ne száll
jon fejemre!"

Az arabsok a lopást nem tartják becsteleni- 
tőnek, és a „Haramy" (tolvaj) nevezete előttük nem 
tekintetik sértésnek ; nem csinálnak lelkiismeretet 
belőle, barátjaikat, ellenségeiket, rokonaikat kü
lönbség nélkül m eglopni; csak azon egyén tulaj
dona szent előttök, ki sátraikban tartózkodik. D i-  
csekesznok, ha csellel lopták el azt, mit erővel el 
nem vehettek. Ha a beduin rablásra készül, leg
alább tizenkét barátját veszi maga mellé. Rongyok
ba öltözködnek, ellátják magokat liszttel és ivó 
vízzel. Így elkészülve gyalog útra indulnak, s oly
kor nyolez napi távolságra is elvándorolnak sátra
iktól. Az ellenség sátorának, vagy tartózkodási he
lyének közelébe érkezve, hárman a legbátrabbak éj 
idején, a kifosztandó sátor közelébe lopódznak. 
E g y  közülök. kit Mostambebnek neveznek, az őre
beket kezdi ingerelni, és futva, igyekszik azokat 
messzire csalni —  el a lakhelytől. E g y  másik, kit 
Haramy névvel szokás megtisztelni, a sátor körül 
fekvő tevékhez közeledik, elvágja a köteleket, me
lyekkel lábaik megkötvék, lábra állítja őket. s egyi
két a nőstényeknek elvezeti. A  másik nembeliek 
azután rendesen követik. M ig ezek történnek, a 
harmadik, kit Kayde-nek neveznek, a sátor beme
neténél áll őrt, egy bosszú bottal felfegyverezve, 
készen, a legelsőt ki jelenkezni mer, agyon kollin- 
tani. —  Ezután a tevéket elhajtják, a kitűzött he
lyen lesben álló társaikkal egyesülnek, és sebes 
léptekkel haladnak messzeeső tartózkodási helye 
ikhez. Az ilyetén vállalkozás azonban nem mindig 
s ike rü l; ha valaki a tolvajt észreveszi, lármázni 
k e z d ; mindannyian, kik a lármára figyelmetessé 
lettek, igyekeznek útját állani a tolvajnak. A  legelső 
ki a tolvajt elcsípi, Rabiet-jének vagyis foglyának 
nyilatkoztatja őt, és botütésekkel készti vallomásra. 
A  Rabiét rendesen szokta válaszolni: „Eljöttem, 
hogy lopjak, de az Isten elhagyott!" Erre a Rabat 
—  igy nevezik az elfogót —  a tolvajt sátorába 
vezeti, kezeit és lábait megkötözi, egy kétláb 
mély és hatláb hosszú verembe fekteti, lábainál és
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[injánál fogva egy czölöphöz erősiti. és csak annyi 
Hőséget áil neki. hogy épen éhen el ne veszszen. A 
szerencsétlen mindaddig ezen helyzetben kéntelen 
maradni, inig a váltságdíjra nézve ki nem egyezik; 
néha hónapokig sem nyilatkozik, azon reményben, 
hogy valami csel által megszabadulhat. Ha végre 
kiegyezkedhetett, barátokról kell gondoskodnia, 
kit érte jót állanak. Egyike a jótállóknak törzséhez 
kiséri. s S igyekszik a váltságdijt lovak, tevék, b ir
kák, sátrak, "vagy eleségnemüekben lefizetni. Ha 
egészen nem bírta a kikötött váltságdijt, lefizetni, 
ismét a Rabat kezeibe és hatalmába adja magát, 
init ha lenni elmulasztana akkor a jótállók fizetik 
a váltságdijt. Ilyenkor azonban közgyiilölet tárgya 
lesz, s mindenkinek joga van őt, amint elfoghatja 
—  pőrére vetkeztetni. Csak ritka eset, midőn va
lamelyik Rabiét kötelezettségét le nem rója.

látni, többé a vendégszeretet előjogát nem élvez
heti, s bárkinek jogában áll. őt meglopni, vagy k i
rabolni. (Vége következik.)

(Idegen forrás után) 
L A U R A  G.

A  r ő t e n .
(Képünkhöz).

Márton kaszás csak dolgozgat ,
É g  a munka keze alat. ;
Haj de amott várja 
Kedves élte párja.

Mig a kasza csendül, pendül,
Éle alatt hosszú rend dűl,
Gyermekével egyre 
Játszik a menyecske.

szellemi erőnek ellen ne állhasson; ki ezen sze
rencsés alkatánál fogva egy világot szervezeti.

Herodot életének nagyobb részét utazással s 
az abból gyűjtött adatok feldolgozásával tölté. 
Mondhatni, hogy az akkor ismert világ minden ré
szeit bezarándokolta. A hajdani Paeoniáig, a mai 
Serbiáig hatolt, a feketetenger-melléki görög gyar
matokat meglátogatta s megmérte ezen medernek 
hosszát egész a Phasis kifolyásáig. A  Borysthenes 
és Hyparis köz.ti tájakig haladt, valamint a Bug és 
Dniepr folyamig, s meglátogatá a Káspitó partjait 
is. Herodot már jól tudta azt, hogy a Káspitó a Fe 
ketetengerrel nincs összeköttetésben, mit utódjai 
egész Pliniusig nem is sejtettek.

Keleten Babylonig, Susáig és Perzsiának egy 
részéig terjednek utazásai, melyeknek leírásában 
rendkívüli pontosságot tanúsít. Délnek Egyiptomban

Ha a Haramyknak attól lehet tarianiok, hogy 
felfedeztetnek,mielőtt szándékukat kivihették volna, 
akkor az ellenség legelső sátoránál megállanak, és 
abba e szavakkal nyitnak be : ,,mi tolvajok vagyunk, 
és vendégszeretetetöket kérjük k i !“ A  felelet ren
desen igv hangzik: „Legyetek nyugodtak, biztos
ságban vagytok.“ A  sátor ura ebédet készít szá
mokra, s mig nála tartózkodnak, őrködik felettök. 
Ha utjokban olyan beduinnal találkoznak, ki azon 
törzsből való. melynek egyik tagja által megven
dégeltelek, elég ha élmondják. hogy egyik törzs
rokonának sátorában kenyér és sóval láttattak el. 
Ha ellenben az ilyen beduint megrabolják, a 
Scheikh Ítéli vissza a meggyalázó elrablóit tárgya
kat. Ha a tolvaj vonakodnék kielégítést szolgál-

„Bőg a fiad,Cí mond a szomszéd, 
Márton gazda rája sem vét: 
„Tréfa, a mi tréfa ;
Megládd, pap lesz még a!“

a v ilá g  kezd etétő l a jelenkorig .

II. Görögök fölfedezései.
H e r o d o t  K. e. az V. században Halikarnas- 

susban született, s valószínűleg kereskedő volt. A  
természet ezen férfiút ép oly erős testalkattal, mint 
lélekkel áldotta meg, hogy az anyagi gyöngeség a

a nagy Diospolist, vagy is a thebei síkságot meglá
togatá, melyet körülbelül ugyanazon állapotban ta
lált. a melyben azt a francziák 2000  év múlva ta
lálták. Ezen föld felőli tudósításai a legnagyobb 
fontosságúak.

Pentapolist, vagyis Cyrenaikát meglátogatá, 
s rendkívüli ügyességgel tudott azon karavánoktól, 
melyek Európa szárazföldjéről érkeztek, tudósításo
kat gyűjteni; minek az tőn a következménye, hogy 
az azon tartományokban tett legujabbi felfedezések 
Herodotnak a földisme s leírása körül tett érdemeit 
napvilágra derítették.

Nyugotnak Nagy-Görögországot (Déli-Olasz- 
országot) beutazta.

Miután utazásait bevégzé, Olympiába sietett,
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hogy az egybegyült Görögország előtt utazásairól 
számot adjon, mely a koszorút s a „történelem atya*' 
czímet meg nem tagadá tőle.

A  Herodot művét mai napig megőrzé szá
munkra a gondviselés.

Említtetik ugyan egy régibb író, Hekataeus; 
művei azonban, némely töredékeket kivéve, el
enyésztek.

Habár Herodot műve nem is bír a jelenkori 
földrajzi és statistikai becscsel. mindamellett élénk 
leírását adja az azonkori világnak, sföldleirati jegy
zetekben oly gazdag, hogy 'történelmével egy szín
vonalon áll. Ő volt az első, ki tudományos szem
pontból tett utazásokat, s művének létrejöttével a 
Homer költői földleirási rendszere a porba omlott.

Utazásait a szárazföldön s nem futólag a ten
geren vitte véghez. Keleten Indiáig hatolnak tudó
sításai ; éjszakkeíetnek a Hymalayáig terjednek, s 
K is-Buchariát is befoglalják. Éjszaknak a harczias 
törzsektől a sárga ambra földéig s a Visztula kifo
lyásáig; nyugotnak a szent előhegyig, vagyis st. 
Yincent-fokig, Ibériában egész a Soloe, vagy Spartel 
fokáig Nyugot-Áfrikában ; végre délnek az abys- 
siniai hegyek, a Sahara puszta némely sugaraival 
Sudánon át, az, mit Herodot tekintetével átölel.

Mindamellett megjegyzendő, hogy csupán 
azon földtájakat írja körül pontosan Herodot, me
lyeket személyesen beutazott; a melyeket mondák 
s gyűjtött tudósítások után jellemzett, azok homá
lyosak és kétesek.

Mennyiségtanilag ugyan nincs kiszámítva 
Herodot földleírása, miután Európát Ázsiánál és A f
rikánál nagyobbnak tartja.

Az Istert, vagyis Duna folyamot körülménye
sen írja le, forrásától kezdve minden jelentékenyebb 
beleömlő folyókkal együtt.

A  scythákróli tudósítása a legtökéletesb; 
szerinte ezek az Istertől egész a Tanaisig laknak, 
vagyis a Dunától a Don folyam ig; melyet nagy és 
sok törzsre osztott hatalmas népnek állít lenni; val
lásait, nemzeti sajátságait és életmódját csudálatra 
méltóan írja le. Szántóvető-, k irá lyi- és vándorscy- 
thákat említ, még pedig oly kimerítőn, hogy az 
utókort bámulatra ragadja.

Ép  oly körülményesen ír az előtte annyira i s 
mert Ázsia, Elő-India, Kasmír és Baktriáról; vala
mint ezen népek kereskedelmi utait, az ipart, a Fe- 
ketetenger melletti görög gyarmatokkali kereske
dést is szintén körülményesen írja le.

Szintúgy értekezik Egyiptomról is, a mennyire 
azt beutazta; a hová pedig ő maga be nem hatolt, 
azt a papság segélyével napfényre deríté.

A  Káspitónak körülményes leírását oly tö
kéletesen adja, hogy ez a jelenkorban is hiteles.

Egyiptom városait, annak honi termesztmé- 
nyeit, alkotmányát s a nép szokásait, valamint a gö
rög Cyrenét, Barcát mosolygó tengerpartjaival, 
a mai Tripolist, a karthagóiak Afrika nyugoti kikö
tőivel való néma kereskedését, sőt a tibbesti hegy
ség madár csipogáshoz hasonló hangú szerepéne
ket. a névtelen kasnaiakat, s a rabszolga vadásza-* 
tot Fezzan és Bilma tájékán oly körülményesen 
írja le, hogy semmi kétséget nem hagy hátra, mi
szerint a Herodot által leírt népfajok itt majglan is 
őskori állapotukban élnek, sőt még a sóból épült 
házakat ma is találhatni itt.

Mindezek harmadfél ezer év múlva Afrikában 
Herodot fényes elégtételére ma is ekként vannak. 
Ezen körülmény annál nagyobb bizalmat költ fel 
bennünk Herodot művét hitelesnek tekinteni.

H i p p o k r a t e s  (K. e. 410  é.) ikos-i szü
letés, a természettan! földismének, egyszersmind a 
.gyógytudománynak atyja, nagy utazásokat tett Scy- 
thíában, Volchis, Thracía.Tessalia, Attica és Kisázsi- 
áhan; tárgyalásokat írt a lég- s  a viz hatásáról az 
ember egészségére; a gyakorlati orvosoknak he
lyiségeket, városokat és országokat, azoknak sa
játságait tanulmányozni s ezeket a gyakorlati or
vosolásnál tekintene venni ajánlá.

A  babyioni csatában (401. é. K. e.)Gyrus el
esett, testvére pedig Artaxer^es súlyosan megse- 
öesittetvén, birodalma fővárosába, busába vitetett, 
hová őt K  t e s i a s, knidosi orvos kísérte, ki a 
perzsa hadseregnél s valószinnleg az udvarnáJ is 
.szolgált.

A  Ktesias élete s működése feletti ludósitá- 
-sok igen becsesek, ki 17 évig Susában időzvén, 
unint Parasytisnek, A ilaxerxes anyjának udvari or

vosa, s az Artaxerxes Cyrussali csatában kapott se
bének meggyógvitója; s mint ezeknél fogva a ha
talmas uralkodó nagy kegyében álló egyén. Ázsiá
ban mulatása alatt dús történelmi-és földleirati 
anyagot gyűjtött.

Ktesiás művei a Kelet ismeretének nagy hát
rányára némely töredékeket kivéve, majd mind el
enyésztek, s ezen megmaradott adatok is csupán 
India föld- s népismejére nézve érdekesek.

Bár művei, a hajdankori írók modora szerint, 
mesékkel s nagyításokkal telvék: mindamellett In 
dia legősibb isméjét Ktesiásnak köszönhetjük.

X e n o p h o n  (K. e, 400 é.), ki az Ázsiában 
a perzsák ellen harczoló 10,000 görögöt haza jókba 
vezérlé, a mai Kurdistán és Armeniáról bővebb fel
világosítást ad.

A karyandai (Kisázsiában) származású S k  y- 
la x -n a k  (kinek korát meghatározni bajos, mely 
körülbelül K. e. a IV. századba tehető) jegyzékei
ből a Középtenger partvidéki városok első ism ere
tét menthetni.

S  k y 1 a x-tól halljuk először Rómát említeni, 
s általa tudjuk, hogy már akkortájban a görög gyar
matváros Massilia (Marseille) jelentékeny kereske
delmet űzött, és a spanyol keleti parton a kikötő 
gyarmatot Ampuriát, a Rosas öbölben alapitá. Az 
Adriai tengert szintén ismeri. Spanyolország nyu
goti partjain egész a St. Vincent fokig terjednek 
ismeretei, s az itt telepített phoeniciai gyarmatok
ról értekezik.

Az Afrika éjszaki partjain fekvő, és meredek, 
sűrű olaj-, mvrtus-. babér-, gyümölcsfákkal diszlő 
hegyekkel környezett Hesperidák kertjeit is leírja 
Skylax. Az általa meglehetősen körülírt Hesperidák 
kertje, a ma is olaj- és pálmafákkal bővelkedő s he
gyekkel környezett és Tripolisban fekvő Lebida és 
Mezulata városok közötti síkságra útal bennünket; 
miből kitűnik, hogy hajdani mesés leírásába sok 
valóság vegyült.

Tudósításainak legérdekesebb része az, me
lyet a gadezi (Cadix) és a massiliai hajósoktól gyűj
tött, melyeket valószínűleg saját hozzátételei által 
elferdített, t. i. a phoeniciaiak és a karthagóiak kö
zötti kereskedésről, melyet az Afrika nyugoti part
jain lakó aelhyopiai néppel űztek s csak a Hanno 
által felfedezett Kérné szigetig eveztek.

K. e. 340 év körül Massilia E u t l i y  m é 
n é  s t  és P  y t h e a s t fölfedezési utazásokra kü l
dötte. P  y t h e a s egyszersmind csillagász is volt 
s a tengeri utakat jól kiszámító. Miután Herkules 
oszlopain átevezett volna, Gadeir-ig haladt, innen 
pedig a szent Előhegyig (St. Vincent-fokig). Eddig 
meglehetős ismert volt a partvidék, minél tovább 
azonban oly sok nehézséggel kellett küzdenie, hogy 
Pytbeas állítása szerint: a szárazon sokkal köny- 
nyebben eljuthatni Galliába, mint a tengeren. Végre 
sok küzdelmek után Iberi félsziget és Timia földje 
mellett Kalbion fokig é rt , ostidamniák földjén, 
a Finisterre kerület nyugoti csúcsáig és az ide még 
nehány napi járó távolságra fekvő Uiisame (mai 
Ouessant) szigetig hatolt. Innen Keltini mellett Rhe - 
nus torkolatáig evezett, s a Britanniával szemközt 
100  stádium távolságra fekvő nagy szigetig haladt, 
melynek déli részén 3  nap 16, éjszaki részén pedig 
19 óráig tartott.

Pytheas által tudjuk meg először, hogy Britannia, 
valamint annak oldalt fekvő Jerne (Irland) egy-egy 
külön, önálló szigetet képeznek.

Britanniától hat napig tartó utazása ulán 
Thule-t fedezte föl, melyről nem tudott bizonyost 
mondani, sziget-e, vagy pedig szilárdföld. [tt az éj 
három óráig tart. Ezen föld az éjszaki sarkkör alatt 
fekszik s azon túl chaos van, hol az éj hat hóna
pig tart.

Pytbeas Britannia hosszában az Orkádi sz i
getekig & egészen fel Izlandig evezett,

Ezen első vakmerő és szerencsés tengerész 
tfi,eg nem elégedett .ezzef, hanem az európai kikötő
ket is a Rüen.us folyamtól fölfelé m(egl^togatá. s a 
keleti öbölbe a nentononok és a guttonok kikötőibe 
evezett. S  ekként fedezte fel Pytbeas Európa ' k i
kötőit.

K. e. 330  évvel A r i s t o t e i e s .  a görög 
bölcs, a tudományok atyja, különösen a csillagászai
ban tett felfedezései által lett nevezetessé, melye
iket a knidosi Eudoxus tapasztalatai után tökélete— 
silé s .abból következtéié, hogy a föld alakja göm
bölyű.

Ugyanazon korban még inkább előmozdította 
a^ földismét D i k a e a r c h o s ,  Aristoteies tanít
ványa, ki egy mennyiségtani földismét alapított 
meg, melyet az ékesszóló T h e o p h r a s t o s ,  szintén 
Aristoteies tanítványa, egy természettani földismé- 
vel gazdagított.

(Folyt, köv.)
PO TEM K1N  ÖDÖN.

A ré g ie k  va d e m b e re .

A sziklab a r l a n g l a k ó  G o r i l l a  (Troglodytes Go
rilla) Du Chaillu nyomán.

(Vége).

A  vadász ilykor kedvező czéltávolban nyugodtan 
várakozik. Du  Chaillu 24 lépésre várta be a gorillát 14 
lépésről tüzelt reá, s halálosan elejté. —  H a  a néger ví
zilóra kilőtte puskáját, rendszerint szaladásra szedi lá
bait, de a gorilla elől nem szalad, jól tudván, hogy sza- 
ladás életét nem menti meg, s hogy tévlövésnél egyedüli 
mentőszere ellenével sikeresen megküzdeni, s mozdula
tait a halálos tusánál akként czikornyázni, hogy a go
rilla ama válságiasan baljóslatú tenyér ütésének gyu- 
pontja alatt ne essék tetemének valamelyik főbenjáró 
csonkja, mert egy gorilla-tenyérütés az emberi életet 
könnyen a halál országa felé vaskakasolja, avagy nem 
legszerencsétlenebb birkozási eseteikben néhány zúzott 
taggal viheti csak tova tetemei sátorfáit, de azt is csak 
akkor, ha segély érkezik. —  Szerencsére a gorilla ép oly 
könnyen hal mint az ember, s élete nem szivosabb az 
emberénél; egy jól irányozott, mellen ejtett lövés után 
a gorilla kinyújtott karokkal arczra esvén elhaló bőgéssé 
vegyült horkolás kíséretében szörnyet hal.

A  gorilla rendszerint négykézláb jár, még pedig 
úgy, hogy egyoldalú kezét és1 lábát egyidejűleg hozza 
mozgásba -  igen sebes futó —  egy egészen felnőtt go
rilla meg nem szelídíthető, de a fiatalabbak is jobbára 
vad és gonosz természetűek maradnak —  fogságban ha
mar elhalnak —  erejök rendkívüli, egy 2 éves gorillát 4 
erős férfi kényszer veszteg helyzetben meg nem tarthat, 
—  gorilla 6 hüvelk vastag fasudarat futtában ketté tör, 
3  a löveg csövére harapott fognyomok sokáig meglátsza
nak. —  A  négerek, mig lőfegyver birtokában nem voltak 
nem merték őt megtámadni, s még most is nagy kire 
kel annak, ki egy gorillát elejt.

A  belafrikai néger ek, kik majomhussal étkeznek 
a gorilla sötétvörös, szív ó s húsát megeszik; a tenger
parti négerek azonban húsát nem eszik, utálják, mert 
önköztük s e majomfaj közt őseredeti törzsrokonságot 
gyanítanak ; sőt némelyek a belafrikaiak közül sem eszik 
meg azt, mert egy eredeti babonájuk azt tiltja, ők ugyan
is úgy vannak meggyőződve, hogy egykor ősidőkben nő- 
eldődeiknek egyike egy gorillát szült, s ezen vérrokon
ság iránti kegyeletből diaetetikai szempontból busát nem 
érintik. —  A  gorilla bőre oly vastag és kemény, mint az 
ököré, de kiszáradva fölötte törékeny. —  Növési alkatra 
nézve a gorilla magas és törpe közt ép úgy váltakozik, 
mint az ember. —  Du Chaillu számos példányt vitt el 
magával Philadelphiába, melyek 5 láb 2— 6 hüvelk közt 
váltakoztak.

Egy gorilla- csontváz, mely a bostoni npizeumban 
van, 6 láb és 2 hüvelk nagyságú, a nőgorilla sokkal kir 
sebb a Ilimnél, gyöngébb s nincs oly tömörön alkotva ; 
egy D u  Chaillu-tól lövött nőgorilla 4 láb és 6 hüvelknyi 
volt, —  Az öreg gorilla, meg a kölykek bőrszine haragq- 
fekete, de e szin csak arczuk, mellük és tenyerükön lát
tatható, a teljesen felnőttiek szörp v^s-szürkés, s min
den egyes hajszálon fölváltva szürke és fehér csík fut 
körül, e szőr a karon sötétebb és hosszabb, mint 
másutt, itt néha 2 hüvelyknyi hosszú. —  A  nége
re i azt ál'itják, hogy az igen elvénhedt gorilla 
egészen megszürkül; a gorilla feje rövid barna vö
rös szőrrel födött, a him melle csupasz, a kölykeké 
gyér szőrrel mohodzó, a nőgorilla szőre vörösded s nincs 
körcsíkolat rajta, a gorilla szeme mélyen ülő, szürke, a 
száj tág, az ajak élesen vágott, pirtalan, az állkapczák 
nagy térfogatuak és rendkívüli izmosak, a hímnél egy 
pár kiálló foggal erősítve, miket ellenére nagy erélylyel 
csattogtat, a fej förzsönülő s látszólag nyaktalan, a ka- 
ppnya le és összenyomott; a gzemöltlnek psak rr$ványa 
van jelen; a szempillák véknyak, a fülek az emberéhez 
hasonlók, de kisebbek. Ha a gorilla orrát mellről tekint
jük, az laposnak látszaná, oldalról nézetve azonban kiál
lónak nyilvánul; és e tekintetben a gorilla azon egye
düli majomfaj,melynél az orr kiáll. A  karok a ezomb- 
talan lábakhoz aránylag igen hosszak, az előkar hossza
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nagyobb mint az alkaré, — a kéz igen tömör, izmos erős 
rövid, vastag, az ujjak oly annyira vastagok, hogy a kö
zép uj sokszor 6 küvelyknyi átmérővel bir ; a hüvelyk 
rövidebb, mint az embernél s félig sem oly vastag, mint 
a közép ujj, a kéz az ujjak kezdetéig szőrös, de a tenyér 
fölülete csupasz, a körmök ol) anok,mint az embernél, de 
aránylag kisebbek, s az ujjak begyénél kissé kiállók, a 
kéz ép oly hossza mint széles ; a láb szélesb az emberé
nél, az öreg és kis ujj a többitől el és kiálló, a többi há
rom ujj bőrhártyával egyesitvék ; átalában a gorilla lába 
az emberéhez sokkal jobban hasonlit, mint bármely más 
majomfajéhoz, és igen jól szervezett az állásra, és egye
nes talponjárásra, ritkán mászkál is a gorilla ahöbbi ma
jomfajként a fákon, s ha igen, úgy vagy kölykeit hordja 
le a faágakról, avagy, mint mondók, diót szedni hág fö' 
azokra.

Ilyen volt tehát azon érdekes majomfaj, melyet 
DuChaillu Afrika nyugati erdeiben az egyenlítő alatt ta
lált.— D u  Chaillu legelőször az északi szélesség 1-ső és 
a keleti hossz 11-ikfoka alatti sierra dél crystal (jegecz- 
hegybérczen) találkozott gorillával. —  A  négerek t. i. 
gorilla nyomokra akadtak, melyek Du Ckaillu-nak, és 
vadásztársainak kalauzul szolgáltak. „Tndám 
mond Du Chaillu —  hogy egy oly szörny elébe indulok, 
mely előtt reszket a leopárd, s mely az oroszlánt e vi
dékről végkép eliizé ; mert a hol gorilla van, ott nincs 
oroszlán ; — menénk tehát mendegélénk, aztán egy hal
mon leszálltunk, meg egy patakon átdöntött fatörzsön 
egymásután átsiettünk, s előttünk állott egy tömérdek 
granit-szikla darabbal födött liely ; a négerek azt erősi- 
ték itt, mikép minden arra mutat, hogy közel vagyunk a 
gorilla rejtekéhez, intenek egyszersmind, hogy óvatosan 
haladjunk előre, s inkább kétfelé oszoljunk —  úgy te
vénk, s a mondott szikla omladványok körül két csapat
ban elindulánk; az idő délre járt, s jóllehet kim a sza
badban erős napfényes utunk volt, itt az erdő sűrűjében 
csak félhomályban lépdelénk. Makim a nevű kalauzom a 
Mbondemo négertörzsből jobbról gyorsításban n eg- 
kerülé a szikla omladványt, e közben erős vontatott bő
gős közt egy 4 kölykétől követett nőgorillát látánlc jobb
ról sebes futással menekülni. —  E  szaladó 5 gorilla, 
melyekre mi lövegeinket siker nélkül kilövők, menekülő 
szőrös emberekhez ["teljesen hasonlóknak Iátszék.“

Később Du Chaillu Makinda meghittjével regg- 
ebédelvén, czirkáló vadászai egy elevenen elfogott goril
lát hoztak elejébe. „"Nincs hatalmamban a fölindulást 
ecsetelni —  mond Du Chaillu —  mely valómat meg
ragadta, látván, miként hurczolják vala embereim e kis 
állatot előmbe. E  kis gorilla köriil-belől egy éves lehető, 
magassága két és fél láb volt. Vadászaim őt a Rembo 
vize és Sz. Katalin fok között fogták el. Haliák t. i. va
dászaim, hogy egy kis gorilla anyját szólítja s láták,hogy 
e szólitásra a bokrok mögött valami megmozdult, köze
lebb másztak tehát a bokorhoz, s látták végre a kis szó
lító gorillát anyjától nem messze ananász levél szedéssel 
foglalkozni; egyik vadász anyját czélba vévén, halálra 
sebző, ekkor a kis gorilla anyja hullájára borult, s azt 
szorosan átfogta, a vadászok közeledtére azonban any
ját odahagyva fára mászott, s onnan bőgött le siránkozva 
anyja gyilkosaira.

Hát a gorillának nincs e fájdalma?! Oh ember 
mi vagy te a többi, nemednek látszólag alárendelt,de ta
lán hasonjogu föld lakóival szemközt. A  rengeteg 
természet úgy nevezett lelketlen lényeinek hulló vére 
ellened kiált, de te mégis mintha universal mészárlásod 
csak valami „it is no matter“ lenne, büszkén emeled fe
jedet épen azon ég felé, hova gastronomiai vágólndodon 
a semmisülésbe rogyó áldozatoknak, ugyan nem hallható 
néma , de talán —  ki tudhatja ezt ? —  véghetetlen ke
serű panasza száguld föl. Te lázhozó, bomlatag elemek
kel áradozó hússal táplálkozol, —  mi oka ? hogy tej, 
sajt, kenyér, főzelék, gyümölcs s a többinek kizárólagos 
éldeletét megnem elégelvén, égő vágyaddal homlokegye
nes következetlenséggel matkuzalemi életkorra jutni 
nem akarsz, de te mindezekre most is, mint mindig, azt 
mondod: non possumus.

Az elevenen elfogott gorilla nem sokára bánatá
ban meghalt, s most anyjával és egy később lövött óriás 
nagyságú gorillával a philadelphiai múzeumban van ; ez 
utolsó különösen, melynek magassága 5* 9 ", mellkörfo- 
gata pedig 6 2 "  jelenleg ott, t. i. a philadelphiai múze
umban mindenkitől csodáltatik.

P A T R U B Á N Y  A N T A L ,  tr.

Élettani levelek.
I.

Az élő ember és az állatok ereiben szakadatlanul 
nedv kering, mely vérnek neveztetik.

A  vér az emberek és a gerinczesállatoknál vörös, 
mig a többi állatoknál kevés kivétellel színtelen.

Fökép a vörös vérről fogok szóllani, mely folya
dékból és ebben szétosztva levő számtalan sejtből áll, 
melyek oly parányiak, hogy csak górcső által vehetők ki. 
A  vérsejtek a vér egész súlyának körülbelől 47—  
54%.át teszik.

Kétféle vérsejtek vannak; narancssárgák és szín
telenek. Amazok száma emezekét sokszorosan fe
lülmúlja.

A  narancssárga vérsejlek az embernél és az em
lősállatoknál korongalakuak s középen mindkét olda
lukon bemélyedvék; átmérőjük az embernél 0,0072 milli
méter (1 milliméter 3 vonalnál valamivel kevesebb), mig 
vastagságuk átmérőjük harmadát alig üti meg. A  többi 
emlősök színes vérsejteinek nagysága az emberétől többé- 
kevésbbé" eltér, azonban nincsen határozott nagyság,mely 
után indulva, meglehetne mondani, liogy vaiamely vér- 
sejt emberből vagy más emlős állattól van-e ; úgyszintén 
más különböztető jelek sincsenek.

Egy köbmiilmétor vérben4,500,000 — 5,000,000 
narancssárga vérsejt van. A férfiaknak több vérsejtjük 
van, mint a nőknek és a gyermekeknek.

A  teve a többi emlősállatok között kivételt képez, 
minthogy narancsárga vérsejtei köröczalaltnak,de szintén 
laposak, s oldalaikon benyomódvák.

Mi a többi gerinczesek, milyenek a madarak, hül
lők és halak, színes vérsejteit illeti, ezek az emlős álla
tokéitól lényegesen különböznek. így alakjuk köröcz- 
idomu, s oldalaikon a középen mérsékelten kidombo- 
rodvált. Ila  tehát valaki mondaná, hogy valamely vér- 
csepp vagy vérfolt madárvér, s górcső alatt korongalaku 
narancssárga vérsejteket lehetne csak találni, bátran 
mondható volna, hogy nem beszél igazat, míg a górcső 
azt fel nemrderithetné, miszerint a korongalaku vérsejtek 
embertől vagy más emlősállattól valók-e.

Legnagyobbak a proteus anguneus nevű hal 
vérsejtei, melyek nagyobb átmérője tízszer akkora, mint 
az ember színes vérsejteinek átmérője, minélfogva, sza - 
bad szemmel tekintve, rendkívül finom pontokként tűn
nek elé.

Nevezetes, hogy a csendes tengerben élő, kerek- 
szájú halaknak vérsejtei, nem olyan alakúak, mint a többi 
halaknál láttuk, hanem az embernek vórsejteivel idomra 
nézve mindenben megegyeznek, csakhogy ezeknél vala
mivel nagyobbak.

A  narancssárga vérsejtek ruganyos hajlékony 
képletek, melyek szilárd fehérnye anyagból,s ezt átitató 
nedvből állanak. Ha eme nedv valamely sóoldat által 
kivonatik, a vérsejtek összezsugorodva, a legkülönfélébb 
külemet vesznek fel, mig ha tiszta viz adatik hozzájuk, 
ez beléjük ivódván, felduzzasztatnak, sőt végül teljesen 
szétrongáltatnak.

Szóljunk, most a vér színtelen sejtéiről. Ezek 
nagyságra a színeseket valamivel fölülmúlják, s gömböly- 
dedek, szemcsés bennékkel és szétesésben levő mag
vakkal. Összelruzékony anyagból állanak, minthogy ido
muk lassan bár, de szüntelen változik; majd hegyes, 
majd tompa nyujtványokat bocsátanak ki magukból, me
lyek ismét elenyésznek. Egészséges felrótt férfinál kö- 
zépszámitással 335 színes vérsejtre jön; 1 színtelen erős, 
jól táplálkozó egyéneknél több színtelen vérsejt van, 
mint satnya, roszszul táplálkozó embereknél. A  gyerme
kek s férfiak átalában véve több vérsejttel birnak, mint 
a felnőttek és az asszonyok, mely utóbbiak eme szabály 
alól kivételt képeznek bizonyos időkbenminthogy ilyen
kor a színtelen vérsejtek száma szaporodik. Étkezés után 
nehány óra múlva a színtelen vérsejtek szintén nagyobb 
mennyiségben vannak jelen.

A  színtelen vérsejtekből lesznek a színesek, mi
dőn az előbbiek gömbölyded alakjukat el veszítik,laposak 
szénsavat, mely a vérben oldva van, egyszerű főzés által 
kiűzhetni, minthogy valamely anyag a légekből annál 
többet tarthat feloldva, minél alacsonyabb hőmérséke 
van, mig a szilárd anyagokra nézve közönségesen annak 
ellenkezője áll, minthogy belőlük meleg több szokott 
feloldatni. A  szénsavnak a sókhoz kötve levő része a 
vérből csak akkor hajtható el, ha valamely sav, milyen 
az eczetsav, adatik hozzá.Az eczetsav az eczetnek egyik 
összetételi része, melytől ez savanyúságát nyeri, áll pe
dig széneny, köneny és élenyből.

Az élenyből kevés van a vérben feloldva, s az is

csak a vérfolyadékban, mig nagyobb része, vegyileg a 
vérsejtek anyagához kötve foglal ottan helyet. A  szén
savon és az elényen kivül, még egy harmadik lég is van 
a vérben, mely azonban ennek tulajdonságaira nincs be
folyással. Ezen lég a légeny, mely a bennünket környező 
és a tüdőnkbe szívott levegő térfogatának körülbelől 
4/s-ét teszi ki. A  vérben csak oldva található.

A  vérnek sajátságos szaga van, mely valamely 
illékony zsir, vagy valamely zsírsavtól veszi eredetét, 
melynek természete ekkorig nem ismertetetik. A  zsírok 
egy minden zsírnál előjövő anyagból és zsírsavból álla
nak, mely a különféle zsíroknál különböző.

A  vér a víznél nehezebb, vagy mi annyit tesz : 
faj súlya nagyobb. A  férfiak vére fajsúlyosabb, mint a 
nőkké, minthogy több szilárd részt foglal magában. A  
vérsejtek fajsulya pedig jelentékenyebb, mint a vér fo
lyadéké, miért ha a vér mozgásban nincs, a vérsejtek 
aláfelé iparkodnak, s le is ülepednek, ha a vér meg nem 
alszik, vagy ha gyorsabban szállanak alá, mint a megal- 
vás bekövetkezik, mi utóbbi megtörtén,ha például a vér
hez nádezukor vizoldata adatik.

A  vér mennyiségét felnőtt embernél a testsúly 
Yn-adára tehetni, mig az újszülöttnél annak % 9-edét 
teszi ki.

Ha a vér az edényekből kibocsáttatik, kocsonya- 
szerű tömeggé szilárdul.Ugyancsak ilyen szilárd anyaggá 
lesz bizonyos körülmények között magába i a véredé
nyekben, igy például a halál után, ha többé kevésbbá 
hosszabb idő eltelt. A  vérnek megszilárdulása megal- 
vásnak neveztetik. A  megalvás a vér kibocsátása után 
2— 5 perez múlva kezdődik, s 7— 14 perez alatt telje
sen levégződik. Ekkor a vér egyetlen tömeget képez, 
ha azonban to vább állani hagyatik, összébb húzódván, 
tömöttebbé lesz, s e közben sárgás folyadékot, a vérsa
vót, nyomja ki magából, mig a tömöttebbé vált szilárd 
rész vérlepény nevet visel, melynek alakja olyan, mint 
az edény, melyben foglaltatik.

A  vér megalvása sajátságos anyag képződésének 
következménye, mely rostonyának neveztetik. A  rosto- 
nyát előállíthatni, ha a vér pálczikával gyorsan kavar- 
tatik, midőn a pálezikán megtapadó, rostos tömeg vérrel 
átivódott rostonyánál nem egyéb; tőle azonban a vért 
mosás által eltávolithatni, midőn sárgafehér szinben tűn 
elő, lágy és hosszas csapatokká könnyeú szétszedhető. 
Ezen rostonya képződése pillanatában a vérsejteket 
maga közé fogván, az egész vérmennyiség egyetlen tö
meggé szilárdul, mi a vér megalvása. Ha a vér gyors 
kavarása által képződő rostonyatömeg teljesen eltávoli- 
tatik, a vér többé meg nem alszik. Ha pedig a rostonya- 
képzodés lassan megy véghez, a vérsejtek nagyobb faj
súlyoknál fogva, még a megalvás előtt alásülyednek, s a 
későbben előálló rostonya szalonna ldnézésü rétegként 
foglal a vérsejtek tömege felett helyet. Az olyan szalon- 
naszerü réteg leginkáb lobos lázzal járó betegségeknél 
szokott előfordulni, s hajdanában azt hitték, hogy olyan
kor több rostonya van a vérben, mi azonban nem igaz, 
mert csak annyi áll, hogy azon esetekben a rostonya ne
hezebben képződik, hogy a vér nehezebben alszik meg. 
Némelyek azt is hitték, hogy épen a rostonya nagy 
mennyiségében rejlik számos, különösen pedig a lobos, 
lázas betegségek eredeti oka, mely nézet azonban telje
sen hibásnak bizonyult, minthogy a rostonya az élő vér
ben végképen hiányozván, csak annak halálakor jön 
létre. Halálnak nevezem azon eseményt, midőn valamely 
szerv, szervrész, vagy az egész szervezet működéskép
telenné válik.

Miben rejlik a rostonya képződésének oka ? A  
vérfolyadékbau van mintegy 9 %  fehérnye , s vannak 
benne továbbá vilanysavas mész és keserföld sók. A  fe
hérnye, mely a vérben található, mindenben hasonlit 
azon anyaghoz, mely a tojás fehérében előjön, s éleny, 
légeny, köneny és széliemből áll. A  fehérnye a vérben 
szikélenynyel egyesülve tartatik oldott állapotban, s 
midőn a vér. nem az egésséges edényfalakkal, hanem 
valamely idegen testtel, vagy megváltozott edény fala
zattal érintkezik, a fehérnyének egy része szikélenyét 
elveszíti, minélfogva a vérfolyadékban oldva többé meg 
nent maradhat, hanem rostonyakép ki kell válnia ; a fe
hérnye többi része pedig, mely szikélenyét megtartotta, 
a vérfolyadékban továbbra is oldott állapotban marad, 
s belőle hevítés által kiválasztható. A  szikéleny pedig, 
mely a fehérnye egy részétől elvál, a mész és a földsók 
vilanysavának egy részével kötődik össze, minek követ
keztében vilanysavas sziké eny, s olyan vilanysavas 
mész és keserföld sók származnak, melyek kevesebb 
vilanysavat tartalmaznak, mint előbb tartalmaztak, de 
épen ezért kevésbbé oldékonyak, s igy a rostonyával
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egyetemben a vér folyadékból kiválnak. A  rostonyát 
mesterségesen készíthetni* ha fehérnyés szikéleny vi- 
lanysavas mész és keserföld sókkal összehozatik.

Idegen test a vérre nézve mindaz, mi nem a vér
edények rendes belső fala. Ezen belső fal alakelemei és 
a vér között szakadatlan anyag forgalom létez, mely 
akadályozza, hogy rostouya képződjék, hogy a mész és 
a keserföld sók hiváljanak. Ha azonban a véredények 
falzata bármiké;’en megváltozik, igy például a halál után 
vagy pedig még az életben valamely kórfolyamat által, 
azon esetben a vér még ínagukban a véredényekben meg
alszik, mint megalszik ottan még akkor is, midőn higany, 
vagy más szilárd szemcse jut beléjük,vagy ha az edények 
valahol kötelék által összefüzetvén, belől megredőződ- 
nek, elváltoznak. Ha a vér megalszik, a megalvás min
dig az idegen test- vagy a megváltozott edénytalaknál

kezdődik, s onnét terjed tovább. Ha a vér valamely tar
tóba bocsáttatik, ennek falainál alszik meg előbb. Szem
cséknek az élő, keringő vérbe való jutásakor azok körül 
jön létre a megaludt vérréteg. Midőn az edények leköt- 
lesznek és bemélyeduek, egyszersmind pedig megszine- 
sednek. A  sz°rvek, hol ezen átváltozás történ, a máj és 
a lép, hol egyszersmind színtelen vérsejtek is képződ
nek, még pedig vagy régiekből osztódás útján, vagy vér
edényeket bélelő hamusejtekből, mint a lépben. A  lépen 
és a májon kívül a színtelen vérsejtek még sajátságos, a 
testben mindenhol szét szórva levő mirigykékben is kép
ződnek, melyek nyirkmirigyeknek neveztetnek.

Ha a nyirkmirigyekjVagy a lép, vagy pedig mind
annyian kelleténél több színtelen vérsejteket képeznek, 
azon esetben különös, de ritka betegség veszi eredetét, 
mely fehérvérnek neveztetik.

Az alsóbbrendű állatoknál vérsejtek nem igen 
találhatók, s ha elő is jönnek, többnyire teljesen szine- 
zetlenek, alakúk pedig szerfelett rendetlen.

Honnét veszi a vér vörös színét ? A  narancssárga 
vérsejtekből, minthogy a vérfolyadék egészen színtelen. 
Hogy pedig a narancssárga vérsejtek a vér vörös színét 
okozzák, azért van, mert rendkívül nagy mennyiségben 
foglalnak helyet egymásután és egymásmelleit. Mint va
lamely vékony és színtelen üveglemez zölddé lesz, ha 
több tétetik közülök egymásra, úgy az egyenkint na
rancssárga vérsejtek a vérnek vörös színét éredménye- 
zik, ha közülök több van egymásfelett, miről erős górcső 
által igen könnyen meggyőződhetni.

(Vége köv.)
BA LO G H  K Á L M Á N , 

orvos tudor

A  t f to s s M r t i  iü s s iia .
Regény

B A L Á Z S  SÁ N D O R T Ó L .

H E T E D IK  F E JE Z E T .

\  t ra g i-c o m o e t lia  e lső  fe lvo ná sa .
( F o l y t a t á s ) ,

Íme már nyolez óra. Az udvar népesedni 
kezd. s a büszke és harczias külsejű városi dobos
tól kisértetve, maga az árverezési biztos ur is meg 
érkezett már méltóságosan, de nyájasan moso
lyogva jobbra balra s kezei szorítva egy-egv  szá- 
jasabb és gazdagabb választó polgárral, mert bizony 
a tisztnjitás és uj választások ideje itt van a nya
kunkon.

Az árverezők és bámészok serege is egyre 
nő. Ez utóbbi körülményen épen nincs mit bámulni 
oly városban, mint Kecskevár, mely bár régi szabad 
királyi város s disznó- és barom- vásárairól ország
szerte, sőt még azon kívül is ismeretes, sem szín
házzal. sem műtárlattal, sem semmiféle kiállítással 
(a sétányt sem véve ki) nem bir, s még jóravaló 
boltkirakatai sincsenek, a hol az ember magát egy 
kissé kibámulhatná. mi köztapasztalás szerint az 
emberek nagy részére nézve valódi benső élv, sőt 
szükség,

Az emberek száma tehát folyvást szaporodik, 
itne már egész kis hetivásár közönsége gyűlt össze. 
Nyolez óra ugyan már elmúlt, a dobos is bevégezte 
már rejtélyes hangszerelését, sőt, (hogy tudomá
nyosságát bámullassa) már nehány futamot el is ját
szott a granateros léptetőből s a Kecskeváron kü
lönös tetszésnek örvendő takaradóból, az árverezés 
azonban még sem kezdődik, a biztosnak még valami 
fontos végezni valója van. Még ma nem papramor- 
gózott. Besiet tehát a boltba, hogy ez okvetlenül 
szükséges tényt végrehajtsa. Ugyanezt teszi a vá
lasztó polgárok nagyobb része. Ugyanezt teszik az 
árverezni szándékozók, kiket hivatalos gondtelt ar- 
czaikról nem nehéz felismerni, s kiknek a tömeg 
tisztelettel nyit utezát sürgés forgásukban. Ugyan
ezt tenné a dobos is ha már kellő mértékben meg 
nem tette volna, s ha valaki által erre habár csak 
úgy félvállról is felhivatnék.

A nyájas Antal mindenkinek nyájasan szolgál 
ugyan, de egy mély entberismerő figyelmét nem 
kerülheti ki, hogy a biztos ur poharát mindig fel
jebb tölti mint a bolti szokás engedné, vagy mint 
másokéi, s hogy e közben titkos és rejtélyes pillan 
tusokat vet egy a bolt. zugában heringes hordóhoz 
dűlt inkább komoly mint vidám s még inkább so
vány mint kövér ismert ilenre. ki hogy egyéni
ségével a tömeg tudvágyát a végsőig vigye, tubák- 
szin kabátot viselt.

Az ismeretlen Braun et comp, Bécsből, ki 
tegnap késő éjjel érkezett, s a fehér rókában van 
szállva.

Az idegen nem törődik Antal kancsalpillan- 
tásaival; ellenkezőleg azokat, nehogy titkos- egye
tértés gyanújába essék, gondosan kerüli F igye l
mét egészen leendő vetélvtársai, az árverezni szán
dékozók (kiket elszánt arczukról nem nehéz fölis
merni) veszik igénybe. Ezeket vizsgálhatja olykor- 
olykor gúnyos mosolylyal arczának azon része alatt 
melyen mások bajusz! szoktak viselni. Ő csak po
faszakállat hord, hanem egyszersmind szemüveget 
is. Ezen át nézegeti nagy duplex óráját, mely foly
vást siet, s a kövér biztost, ki egy cseppet sem 
siet.

Ott van Szemet1 is, a kék fecske félelmes ve- 
télytársa, a ki különben egy cseppet sem félel
mes ember. Ha hátulról nézed, iskolás gyereknek 
tartanád őt kisded termetéért, mert ilyen is sok 
őgyeleg a ház körül s csak ha a véletlen szembe 
hozza veled, akkor győződéi meg, hogy Szeiner ur 
már jó ötvenes, rendkívül sovány, portubákot szí. 
s oly apró szemekkel bir , mintha csakugyan 
iskolás gyerek lenne. Ez apró szemeket is rende
sen félig csukva tartja, mint vasárnap délelőtlenkint, 
sőt sokszor délutánonkint is boltajtaját. Most azon 
bari nem úgy tesz, mint rendesen ; ellenkezőleg, a 
mily nagyon csak kitárhatja oly nagyon kitárja feje 
ablakait, hogy azokon át Braun et- comp.-ot a herin
ges hordóhoz mintegy leszegezve tartsa. Egy  tit
kos sejtelem már rég megtávirta neki. hogy szán
dékolt vállalatában Braun et comp. leend legfélel
mesebb vetélytársa.

Jelen van Kádas ur is, Kecskevár városa, ha 
mindjárt nem is legelső, de mindenesetre legsző
kébb köz és váltóügyvéde, ki habár e futólagos 
fölemlilésen kiviil nem is lép fel többé e regény 
homokján, hacsak a végin netn valahol, szorző előtt, 
a ki tudja mily gyöngéd sóhajszálakkal van a Sza- 
bóhazhoz fűzve, s a ki arról is meg van győződve, 
hogy ha Tercsibe csak mint mondani szokás egyet
len jó pillantással is kifejezné hajlandóságát, hát 
kész, volna e szálakat izmos örök fonallá fonni, igen 
érdekes és jóra való egyéniség, a kivel bizony bát
ran ellehetne egy összekötés! jelenetet játszatni, —  
na de ha Tercsiké nem akar . . . Elég az hozzá, 
hogy Kádas ur is jelen van, s ugv ráz.ogatja az 
ünnepi ruhába öltözködött Szabó Jakab karját, 
hogy a szegény exfüszerkereskedő (mert e napon 
valóban utoljára dőti hátát megbámult ketreezéhez) 
csak úgy sápadozott és pirult a nagy tisztelet és fáj. 
dalomnak miatta. Kádas ur különben, mint a fentebbi 
kissé kimélytelen fecsegés után mindenki átláthatja 
épen nem árverezési szándékkal fordult be a boltba, 
hanem csak úgy mint halottas házakhoz vagy szü-, 
rét alkalmával szokás a jó ismerősök közt. Hanem 
hát hogy épen hiába ne jött légyen, vagy hogy az 
emberek, sőt magának Antalnak a szemébe is port 
hintsen, méreteit magának másfél font studenten

tutiért, amint a kereskedő világban a malozsa és 
mandula vegyiiletet nevezni szokták.

Végre valahára, épen mikor már szegény 
Szabó Jakab uram, nem állhatva tovább a tisztessé
get, engedelmet akart kérni, hogy kezét a Kádas 
úréból kiszabadíthassa, a biztos ur a pudlira csap
ván kiürített poharát, valódi biztosi recsegéssel 
m ondá: Az udvarra uraim, kezdődik a liczitatió.

Mindenki az udvarra sietett; Antal a boltot 
bezárta, Pepi fülét még egyszer megczibálta s a 
magazinum ajtaján át maga is kilépett

Az udvar ünnepélyes kinézésű volt.

Közepe táján téglákból rögtönzött emelvé
nyen asztal állt nagy iratcsomagokkal, ténla tar
tókkal. pecsét eszközökkel és egy gyönyörű ró
zsákkal fölékitett pecsenyés tállal, melyet’ maga a 
biztos ur kéretett ki a téjénsasszonytól hivatalos 
pénztárául a leteendő biztosítási összegeknek. Az 
asztal mellett két szék állt, egy karos, zselyeszerü 
a biztos ur és egy közönséges az Írnok ur számá
ra, mert a kellő megkülönböztetést itt is megkí
vánta ,a hivatali tekintély.

A  biztos ur az emelvényre érve, mint oly 
lérfiii, ki tisztában van magával, minden habozás 
nélkül belevetette magát a zselyeszekbe, az Írnok 
azonban, ki a biztos kérdőjelre emlékeztető hasa 
mellett, mint végrnségre jutott felkiáltó jel szerény
kedett, csak akkor ereszkedett félénken a magáéra, 
mikor a biztos ur széke már teljesen megszűnt 
recsegni.

A  dobos csak e pillanatot várta s oly lármát 
csapott a dobon, hogy Braun et comp. Bécsből, ki 
esetlegesen épen közelében állott, tigy megtán- 
czolt bele, hogy még a tárcza is, melyből épen a 
bánatpénzt akarta kiolvasni, kieseit kezéből nem 
kis mulatságára Szeiner urnák, ki afeletti mulatsá
gában hármat szippantott sőt prüsszentett is egy
másután. mit —  élükön a hivatalos személyekkef —  
legalább busz harminc/, hang kedves egészségére k í
vánt az eíérzékenyült és a hajlongást alig győző 
férfiúnak.

Szabó Jakab, ki a kör legkülső karimájában 
vonta meg magát egy bámészkodó nagy bundás 
paraszt árnyában, az első dobszóra remegni kez
dett, mint azelőtt huszonöt évvel, mikor feleségét 
megkérte, s azután mint egy önmagától szökni 
iparkodva, hátrarohant a kéri legszélső végére, a 
hol is egy szilvafa tövében , melyet még idősb 
Szabó Jakab uram plántált volt e helyre, aléltan 
összerogyott.

A  fa egyik ágához dőlve egy fekete ruhás 
ember zokogott hangosan.

E  fekete ruhás ember volt a lakatos mester.

(Folytatása következik).
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Először is egy gőzgép (8 lóerőre) nagy szeiepcső 
(ventillátor) szénmalom áll előttünk, 80 —40 kormos 
cyklops kalapál, viszi a forró vasat, sziklákat ver, fújtat, 
stb. Az öntöde, nyomó gépek, a szomszédságban vannak 
azután következik az ács-, asztalos műhely, a kijavítási 
helyiségekből mindig 130— 140 munkás foglalkozik. Végre 
szabad térségre jutunk; közepéről magaslik a.jel-árbocz. 
Balra van a barátságos irodai épület kis órás toronynyal? 
jobbra egy térés csarnok melyben, esős időben a hajókat 
mázolják festik. A  közelebbi helyiség lakatos és bádo
gos műhely, 80— 90 munkás : kalapál itt egy kis gőz
gépen. Nem távol van a nagyobb vasműhely, mely a na
gyobb vasrészeket állítja elé, e műhelyben 190— 200 
ember dolgozik. Az épitőhely 3 osztályból áll, a középső 
állandó-, a két szélső mozgatható ágyazattal bir. Ez épi. 
tőhelyen olykor 10 építendő hajó részei is szétszórvák. 
Itt mintegy hat különböző czélu gőzgép van foglalkod- 
tatva ; körül pedig értékes öntött és vert vasmennyiség 
van. Visszafelé egy római fürdő romjai vonják1 magukra 
a figyelmet. A  kötélverő műhely egyike az elsőknek 
Európában; a tavalyi égés után most kővel vassal tűz 
mentesen újra felépült. Ittl51óerejü,fonó-feszitő-tépőgép 
foglalkozik, a műhelytől a raktárig rögtönzött kötélverő 
vasút van. Távolabb a fás osztály áll. Az értékes fa
mennyiségen kívül érdekes a gyaluló és fűrész műhely ; 
88— 40 asztalos dolgozik itt; mellette a térés száritó he
lyiség. A  nagyszerű 'rajzoló termet, raktárakat, készletf 
helyiségeket megnézve, némi képet szerezhetünk ama 
nagyszerű épületről, melylyel a Dunát annyi irányban gő
zösökkel hajókkal látják el.

S zere lm es le ve le k .
(Beszély).

E lső  le v é l  M a rg ith o z .

Midőn e kis levélkét bontogatja, sohase tö
rődjék vele, ki vagyok, ini vagyok ? Elég tudnia, 
hogy szeretem, és hogy viszonszerelmet nem me
rek remélni.

Ha épen tudni akarja mivoltomat, válaszszon 
valamit a mit legjobban szeret, egy kedves madár
kát, virágot melyet legjobban szeret, valamely édes 
illatot,- vagy bármelyik kedves dalát.

Szeretem önt, és ezt mindenkinek bevallom 
még imádójának i s ; igen, mert az én szerelmem 
másféle : olyan, mint egy jó testvéré.

Tudom, hogy ön szép, szellemdús, jó. Tudom 
hogy szereti a szép, pajkos ifjakat —  haj! én egé
szen más vagyok. Látja édes Margit, a poéta inkább 
szellemiségekben keresi a feltűnést, és semmi áron 
sem akarja szárnyaival a földet érinteni.

Ön szőke, mint Fornarina, elragadó, mint egy 
hellén nő, magas, karcsú, szoborszert. Talán ezért 
szeretem? Nem. Ezért sohasem is tudnám szeretni.

Ha meglátna, bizonyosan rútnak, unalmas
nak találna, sőt meg- ki is nevetne. Nincsenek is 
igényeim, egész vágyam az ilyen mócloni szerény, 
tiszteletteljes közeledés.

Láttam önt néhányszor; ne kérdezze hogyan 
és hol. Arczom sohasem szokta elárulni szivem 
titkát. így ha önt, távolról, ismeretlenül szeretem, 
tán fog egy kis vonalmat érzeni hozzám, képzeleté 
bizonyosan kellemest) alakot hozván eléje, mint 
minő az eredeti.

Ne gondolja Margit, hogy én életmódját, ál
lását nem tudom, és tudván nem becsülöm. Igazán, 
nem kérdezősködtem, még is megtudtam. Kegyed 
egy divatáru-kereskedésben varrogat. Reggeli 
nyolez órakor már munkához lát; kedves munka, 
csokrok, szalagok, a szép ajkakról egy-egy vidám 
dalocska kíséretében.

Estefelé egy ur látogatja önt m e g ö n  nyá
jasan karjába fogódzik —  és elsétálnak, hova? 
Miért kérdeném ?  szeresse Ujját Margit. Szeressen 
azonban engem is, hisz én nem akarok kedvese 
lenn i; mert én nem vagyok sem férfi sem nő, de 
egy vándor gondolat; nem vagyok a jelen, hanem a 
jövő, nem vagyok valóság, csak egy érzés.

E  levelet önnek egy ' siketnéma adja át, ki 
engem sohasem látott. Az Írás nem az én kézira
tom, Ita elolvasta, égesse meg.

M ásodik lev é l M argithoz.
Önnek tegnap sajátságos esetei voltak , ab

laka függönyeit letépték. -  midőn sétálni ment,

arcza sajátságos fehér volt —  miért rizsporozza 
ü g y b e ?  Aztán minek az a sok pántlika, kirívó 
eziezoma ? No ne haragudjék, hogy oly vakmerő 
vagyok —  hisz én óhajtóin, hogy mulasson a mint 
tetszik, nem akarok morális leczkéket sem tartani, 
de a nevetségestől szeretném megóvni. Még egy 
atyai tanács; önnek olyan termete van, mint egy 
herczegnőnek, miért fűzi ugv be magát? Ne tegye 
többet.

Képzelem, mily vizsga szemmel nézi. váljon 
nem látja-e meg valahol titkos levelezőjét? És 
csakugyan, lát egy-egy gazdag orosz birtokost, 
valamely kövér nyárspolgárt - az egyik sem 
vagyok.

Jobb is különben, kedves kis testvérkém, ha 
ismeretlenek maradunk. Ne gondolja ám, hogy én 
valami kegyetlen, érzéketlen ember vagyok. Ha 
tudná mennyit sóhajtozom, mily melegséggel ismé
telgetem nevét: Margit, Margit . . . .

Ez második levelem. Ha félbe kellene hagy
nom, ha önnek terhére lenne e levelezés, kétségbe 
esném. Ah  ! igaz, van még egy mód.

A  keletiek, a szerelem tanárai —  már régóta 
a virágok a h c-jét használják? Akarja ön ezt? 
Épen május van, az éj is kezünkre játszik —  ha 
holnap egy nevét viselő virágot*) tűz fel hajékül, egy 
harmadik levelemet is veendi. Oh ! nap vigyázz a kér 
tek ős mezők százszorszépeire.

H a rm a d ik  le v é l  M a rg ith o z .
Hogy mit kívánok? Mi lesz jövőtn? Keblem

ben vulkán dühöng, szivemben egész vihar van, én 
a halandók legszerencsétlenrbbike vagyok —  teg
nap egész nap hordta a virágot . . . Mit jelentsen 
ez? talán szeret ? De miért szeretne? szegény leány, 
bizonyosan valami kedves ideált teremtett képzeté
ben . . . .  Félek tőle, hogy úgy van, és ön nagyon 
keserűen fog csalódni . . . Legjobb lesz szakítani, 
nem írok többet. Megismerni sohasem foghat, e 
reményről mondjon le örökre. Isten áldja kedves 
Margit, kit e földön legjobban szerettem.

E g y  a b la k b a  t e t t  le v e le k  ah o z , a  k i  tö b b e t  n em  
a k a r  Í rn i .

Három levelét vettem, s most már csakugyan 
elhallgatott. Kicsoda ön, ki igy megzavarta nyu
galmamat? De legyen bárki, én megszerettem. 
Húszszor is át meg át olvastam imádott leveleit, töp
rengtem, ki lehet az iró —  fájdalom semmi, semmi 
nem jött felvilágosítani!

Elmentem Lenormand kisasszonyhoz, ki belát 
a jövő titkaiba —  száz frankot kéri a jóslatért. 
Hosszú töprengés után igy szó lt:

—  Önnek két kedvese van.
—  Igen! —  viszonzám én.
—  Az egyik —  a kit nem szeret - barna.
—  És aztán asszonyom. . .
—  A másik —  a másik . . .  a kil szeret —  

halvány, szenvedő.
—  Miért szenved az asszonyom ?
A jósnő uj kártyát vont elő.
—  Leányom, vegye vissza pénzét —  vannak 

a kártyában ilyen ritkán előforduló kényes dolgok; 
im itt egy példány! Én önnek nem jövendölhetek.

Tehát semmit sem fogok megtudni ?
—  Semmit.
Ezzel visszaadta az átnyújtott pénzt. K im ond- 

hatlanul szenvedtem. Könyveim közt kerestem eny
hét —  elővettem . H e l o ' i s e  é s  A  b a i 1 a r d ‘ 
leveleit. Mennyit sírtam én a praraeleíi apátnő sorsán 
--k i egy szent férfiút, egy lelkiatyát szeretett. Oh, 
de én egy árnyat, egy sz ív  viszhangját szeretem,

Nyolez órakor hagyom mindig el az üzletet, 
ha teendőim elvégzem ismét csak busolok. Kérem] 
térdeimen esedezem, küldjön néhány sort.

H e c to r  g r ó f  le v e le  M a rg ith o z .
Kedves kicsim!
Ön egy hónap óta olyan hozzám, mintha jég

ből lenne teremtve, Hát halolt vagyok már önre 
nézve ?

Eleget aggódom, kérdem magamban, hogy 
talán megsértettem ? Ha valaki megmondaná, dú
san meghálálnám. Margitom, minő rósz szellem jött 
közzénk. Mindent megteszek önért, megkettőztetem 
hópénzét, fényes bútort veszek, a Bouif-ban páholyt

*) Marguerite —  Margit, marguerite —  százszor
szép.

tartok önnek . . . lalán foglalatosságát unta m eg? 
Nem lehetek róla, hisz ön maga akart dolgozni, 
hogy szórakozzék!

Ide mellékelve küldök egy caehcmir kendőt, 
a legfinomabb, melyet csak találhattam. Egy rie»y ’ 
venéves miniszternétííl vettem el. Isten veíed, édes 
kicsim —  ma a nagy operában bál lesz — elfo
gadod ?

Édesem !

Elvesztetted a fejedet? Jóakaród, meghitt, 
ajándékot küld, és te megveted

Szegény kis gróf, sirt a vacsoránál, mint egy
patak.

Büntetést érdemelsz kegyetlenségedért mi
lyen nemes, gazdag fiú. az istenért hova gondolsz?

Holnap nem megyek a boltba, mert kiknesi- 
zurik. Lesz szerencsénk nagysádhoz?

M argit m ásodik le v e le
Bár nem akar megismerni, bemutatom ma

gam, úgy a mint vagyok.
Árva vagyok, szüléimét sohasem ismertem

—  annyit tudok rélok. hogy nagyon szegények vol ■ 
tak. T íz  éves koromban már egy divátárusnő bolt
jában szolgáltam, s hordogattam illatos leveleket a 
kisasszonynak.

Nagyon szűkén kellett élnem : elcsodálkoz
tam kisasszonyom kényelmén, selyemruháin, éksze
rein.

Türelem Margit, —  mondogató nekem —  ne
ked kék szemeid vannak, hajad fekete, bőröd finom
—  türelem.

Tizenöt éves koromban első leány lettem a 
boltban. Mindenki tőlem vásárolt, az én szalm a-ka
lapjaimat szerették legjobban, csak az a fátyol tet
szett, melyet én vártám. Hat frankot kerestem na
ponta, de az nem folytonos, divatarusboltban csak 
bárom hóig tart a jövedelmezés. A szenttörténe- 
tekben olvasunk Aegvptom hét sovány és hét kövér 
tehenéről. Fájdalom, nálunk ha az első belép mara
dandóvá lészen, Nem képzeli, milyen nyomorunk 
van ha, egyszer kezdetét veszi. Nem volt füzem, 
kenyerem, ruházatom. Ágyamban hosszú, hideg téli 
éjen hányszor könyörögtem a jó istenhez vegyen 
m agához!

Szomorú napjaim egyikén levél esett Iá 
baimhoz.

K i irhát nekem ? Mit tartalmazhat e papír ? 
El akartam olvasni de szemeim elhomályosultak —  
az ablakhoz közeledtem, s alig birtam kiáltani- 
segítség! segítség! Ablakomhoz lajtorja volt tá
masztva, én a magasban lebegtem, mintha valami a 
felhők felé vont volna —  elvesztőm eszméletemet.

Magamhoz térve, paradicsomban voltam. Fé
nyes ágyban feküdtem, gazdag bútorzat, nehéz füg
gönyök, vakító világosság—  azt hittem, valami ma
gasabb jelenség akar mutatkozni!

Mit mondjak többet? A bedobott levél sze
relmi nyilatkozat volt. A  kisasszonynak igaza volt 
kék szemeim sötét hajam nem hagytak sokáig 
nyomorban De én nem szerettem azt. ki vagyonát 
lábaimhoz, tevő, hanem ő mindent eltűrt sohasem
panaszkodott, bármint bántam vele! O h ' ha tudná 
mennyi minden birtokába jutottam -  de nem be
csültem meg, csak azon nehány fillért őriztem, csak 
abból adakoztam a szegénynek, melyet munkámmal 
szerzők.

N egyedik lev é l M argithoz.

Hogyan fejezzem ki örömemet drága M argit? 
Ön ismét felvette az ártatlanság fehér ruháját -  
ön szakított a gróffal’ Elhagyta fényes lakását le 
dobta csillogó öltönyeit. Ez szép volt öntől ’na- 
gyón szép.

Boltban láttam dolgozni, úgy állott ott, mint

SZÖZ' A sz°gény ség  felemelte, 
imitt küldök otven frankot, nem akarnám na» v

M U dS»éng t enz!klUdT '. Elf°gadhati a pirulás nélkül. 
Minden levélben kérdi, ki vagyok, és még reménve 
van engem valaha megismerhetni.

Hagyjon fel e csalfa álmakkal. Nem fogok alá 
szallam ama magas helyről, melyen élek. Á  világi 
( o go a nem érintkezem. Már húszszor is meg 
akarta vesztegetni követemet, ő megvesztegethetlen. 
Hogy mondja el, a mit nem tud ? A  leveleket isméi 
más adja át neki, ki szintén mit sem tud rólam. Az
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6n leveleit a postáról hozzák el —  de ott sem 
tudnak semmit.

Mire önnek Margit, az arcz, az alak, ha a 
szivet birja ? Isten láthatatlan és mégis szeretjük. 
November elején vagyunk, használja fel a még 
enyhe időt, sétáljon, a folytonos munka megkivánja. 
Éjjel ne Írjon, a gvertyavilág rontja a szemet, á l
matlanná tesz. ne keresse úgy hozzám intézett le 
veleiben a sty lt! Írjon egyszerűen, a mint tolla alá 

jön, bízzék bennem 1
Vé»re fogadja hálámat! Utolsó levelével 

nagy kincset küldött nekem! E g y  fonatot gyönyörű 
hajából. Az öröm elvette eszemet, térdre hullottam, 
hogy kifejezhessem boldogságomat. Fogadjon el 
tőlem viszonzást, de ne szégyelje, ne haragudjék, 
édes kis testvérem.

M áso d ik  le v é l,  L e o n tin e  a  d iv a tá ru s -  
le á n y tó l .

Kedves barátném !
Láttad Fótiért, láttad Kleint a Gvmnase-ban? 

Sovány urak, de egyik sem hasonlít Hector gróf
hoz —  olyan már, mint egy halott. Vigyázz, még 
gyilkossá leszesz. Csak rád gondol a szegény em
ber, mindenütt téged lát —  még megőrül . . .

Vagyonát, szivét, azt a kincset, bőséget egy 
angyal sem vetné meg.

Látod Margit, hogy akarsz te megélni sa
nyarú munkádból. Mit csinálsz, ha majd ,,a saison 
morte“ itt le sz? Te nem Írsz akadémiai értesítése
ket, nem heti tárczákat . . .  ne légy már oly ma
kacs -  kis bohódat sajnáld meg . . . ugy-e  igen ?

M a r g i t  a z  I s m e re t le n h e z
Nagyon gyenge vagyok barátom, alig tudok 

beszélni. Annyit köhögök, olyan nehezen veszek 
lélegzetet, váljon mi lehet ez? Ön, ki már hat hó 
óta szivem orvosa, nem tudná megmondani? Olyan 
bús vagyok barátom, talán nem látom többé kinyílni 
a százszorszépeket, nincsen álmom, naponta látom 
pirulni a hajnalt, látom hullani a csillagokat, mintha 
mindegyik egv-egy rész lenne életemből. Tudom 
én mi ártolt meg. A nagy vigasságok, a tobzódás 
—  hát nem látogat meg. imádott titkom?

E g y  g o n d o l a t  vi gasz ta l .  É l e t e m b e n  nem a k a r  
látni, majd ha most meghalok, ott túl találkozunk ? 
Ön elfog jőni síromhoz, hallgatni fogja, mit sír lel
kem —  olyan jó lesz majd ott imádkozni.

V á lasz .

Szemeim telvék könynyel; ön szenved, és én 
semmit sem tehetek önért. De van gyermekkorom 
óta egy talizmánom, ez irt ád a sebekre, ez megvi
gasztal és e talizmán: a hit. Hivasson ön lelkészt, 
ne kérdje melyiket, ők mindnyájan az egyház szol
gái, a lélek pásztorai. Isten őrködjék fölötte.

M a r g it  a z  is m e re tle n h e z .

Tanácsa nagyon jó ; istenhez fogok fordulni; 
ő nem hagy el. Többet nem Írok, kezein reszket, 
nagyon roszul vagyok, bocsásson meg . . . Margit.

E  levél a leányka utolsó kézirata volt • • , 
ott feküdt ágyában . . . arcza halvány volt, léleg
zete rövid, szemei sajátságos tűzben égtek.

Az orvos ágyához lépett.
—  Mit kíván kisasszony?

Virágot, sok virágot.
—  Hiszen tél van. a virágok meghaltak.
—  Tél van már ?
—  Ig e n ; majd tavaszszal szedhet kegyed a 

mezőkön sokat, a mennyit csak akar.
Margit búsan lehajtó fejét.
Oh 1 tavaszszal már olt nyugszom anyám 

mellett. _ .
—  Bohó, —  monda az orvos megfogván jéghi

deg kezét —  meglátja csak, milyen vidáman fog 
sétálgatni kint a zöldben. Ezek után az orvos a be
lépő lelkészhez fordult: A lig él még egy órát.

Az egyház szolgája és a haldokló együtt ma

radtak.
—  Atyám, —  mondá a leányka —  adja fel nekem 

az utolsó szentséget, mert én elmegyek —
—  Az isten megmenti gyermekem — mondá a 

lelkész szomorúan, keze remegett, s ujjai közöl 
százszorszép hullott a párnákra.

- E  virággal fognak eltemetni!-mondá Margit

hevesen, csókjaival borítván el a kis százszor
szépet.

—  Úgy lesz —  mondá a lelkipásztor —  és 
valami hullott a leányka kezére —  vajh! nem 
könnyek valának-e.

— Most atyám, tintát, papirt; az idő halad,
—  Mit akar tenni ? —  kérdé a pap.
—  Szóltam már önnek ismeretlen barátomról?
—  Igen. és e szűzies gyöngéd vonzalom meg

nyerte az Ű r tetszését is.
—  Istenem, hogy nem akar mutatkozni, hogy 

nem láthatom ? s ezzel remegve irta e nehány szót.
—  Jöjj —  siess —  még láthatsz . . . sze

retlek —  Istenem, atyám, siessenek, oh, csak - még 
ideérne addig.

—  Tehát minden áron látni akarja ?
—  Ez imám, de az isten nem hallgat reám.
—  Leányom, ne kétkedjél benne,—  szólt a lel

kipásztor —  « meghallgatja a könyörgőket.
—  Hát . . . rebegé a leányka.
—  Ez a levél szükségtelen. Az az ember, ki 

önt imádja, kinek ön minden gondolatja. az a titkos 
barát, én vagyok, az isten szerény szolgája, ki itt 
sír térdre borulva.

Margit ajkain e szavakra boldog mosoly le
begett, szemei örömtől sugároztak -  lehajtott, hogy 
a kit oly tisztán szeretett - - homlokát ajkaival 
érintse —  de eközben leszállóit az angyal —  és 
csókjával a kis leány lelke is elrepült 1

Lespés után francziából 
B O D O R  K Á R O LY .

T i z  n a p  t ö r t é n e t e .

—  Január 6-án 1863. —

Mindig felebaráti készséggel sírok a sirókkal, 
s örvendek az örvendűkkel, csak h a n g v e r s e 
n y e z n i  ne kellene a zongorázókkal és kamarai 
zenészekkel. Pedig most, a farsang küszöbén, még 
mindig ez az idény divata. E  szerint szólnom kel
lene V  o 1 k  m a n n —  a kitűnő zeneszerző —  hang-
v e r s e n y é r ő l ,  s  a m á s o d i k  p h i l i i a n n o n ia i  z e n e e l ő a 

d á s ró l ,  melyek már elmúltak; s azután Zöllner —  
a bécsi zenetudós —  „ t ö r i  é n  é t i  h a n g v e r 
s e n y é r ő l "  is, mely — egy szóbanforgó terv 
szerint —  még csak ezután következik.

A  régi hitet vakbuzgón valló vén zenészek 
parókáján minden hajszál az égnek á ll: midőn a 
philharmóniai hangversenyek műsorára gondolnak. 
Hát csakugyan sohsem lehet háboritlanul élvezni a 
régi remekeket? Mindig megjelen köztük az eret
nekség, mely az égi zenészét hitvallásában támadt? 
Most is Mendelssohn Bartholdy „Antigone-riyitánya" 
Bach S. föliilmulhatlan „Toccata* -ja, s a Beethoven 
lábnyomain járó S c h u b e r t  symphoniája mellett, 
megint itt van a „ L o b é n  g r  in “ nyitánya W ag 
ner Rikhárdtól, ki egészen e r e t n e k ,  a —  „jövő 
zenésze."

Boldog nép ! mely csupán a fölött verseng : 
melyik iskola hősei bírják a zenei istenadomáuy 
égibb felét, s melyik költő jár legragyogóbb dics
körrel azon utón, mely e földről az ég felé vezet! 
Kisszerű és egyoldalú vitáitokban mint irigyelhet
nek benneteket a nagy politikusok, kik szemétben, 
porban küzdenek, kísérteteket hiván segítségül, 
minő a hosszú nyelvű gyanúsítás, és emberevő 
szörnyeket, minő a rágalom. S  e küzdelmek között 
mily különös elvek is jőnek forgalomba ! hébehóba 
azok részéről is, kiknek szivünk mélyéből kell kíván
nunk, hogy mindig igazok legyen. A  szabadelvű
ség hőseinek néha kedvök jő, hogy hamis pénzt 
verjenek. Pedig azt hiszem, ezt a fáradságot jobb 
volna másokra hagyni,

Egyik  például, egy röpiratot látva, igy sz ó l: 
eddig az volt a kérdés, hogy nem ki, de mit ir ;  je
lenleg fordítsuk meg ez elvet: hogy nem mit, de 
Ki I s egyáltalában ne higyjünk oly könyveknek, 
melyek névtelenül, vagy á l n é v v e l  jelennek meg.

M ily boldog volt J u n i u s ,  a „ P u b l i c  
A  d v e r t i s e r "  hőse, hogy kilenczven év előtt 
Angliában, nem pedig köztünk irt, felvilágosodá
sunk mai korszakában, midőn nagy igazságaira még 
kitűnő irók sem adnának semmit, miután nem ne
vezte meg magát.

Én —  igénytelen olvasó. —  abban a hitben 
vagyok, hogy ki meggyőződése ellen, bérdijért ir,

(névvel vagy névtelenül), nem irhát az igazmondás 
oly meleg hangján, hogy az elmékben sikerrel hint
hetné el a rósz tudásának magvait; mert megfize
tett eszméknek meg van az a jó oldaluk, hogy sok
kal szárazabbak, semhogy gyökerei verhetnének. 
Ha pedig valamely névtelenül irt műben föltalá
lom a meggyőződés erejét, (hiszen ki ne tudná 
megkülönböztetni a napsugárt a mesterkélt gáz
fénytől,) szívesen olvasom, mert a nagy eszméket 
mindig tanulságos különböző világításokban látni.

Nincs tehát ok, egy elvet, mely józan volt, 
megfordítani. E rős talapon álló piramis az, melyet 
ha természetlenül hegyére akarsz állítani, okvetle
nül eldől, s magadat is könnyen összezúzhat.

Ez okoskodás! —  szól közbe a türelmes o l
vasó, —  s nem t ö r t é n e t .

De szegény toliam hol találjon most valami 
érdekes eseményt?

Még csak azt sem tudom, hogy váljon jelen
leg a „választott nép" pénzembereinek jó  v a g y  
r ó s z  k e d v ö k  van-e ? Pedig ez, mint egy pub
licistától tanultam, nálunk n a g y  e s e m é n y ,  ki
vált, midőn a hitelintézet papírjai maholnap szár
nyukra kelnek.

Minap egy gazdag kereskedővel találkoztam, 
ki e jóakaró megjegyzésre következőleg felelt:

—  A  mi jó vagy rósz kedvünk a hitelintézet 
papírjaira nézve nem a kedély dolga. Vagy lesz h i
telük? e papíroknak, s akkor veszünk belőlük, a 
mennyit csak lehet, ha valamenyi tudós fekete B e l
zebuboknak fest is bennünket, görbe sátán-szar
vakkal. Vagy nem lesz, s akkor egyikünknek sem 
kell, habár a költők mind eléjőnek is, s mindnyá
junkat angyaloknak festenek, szivárványszínű szár
nyakkal.

E  szerint „jó vagy rósz kedvök“ még sem 
oly esemény, hogy nekem, ki a napok történeteit 
irom, időnkint lesnem kellene: váljon rokonszen- 
yük hévmérője alább szállt-e, vagy emelkedett ? 
É n  a z t  h i s z e m ,  h o g y  j ó r é s z ü k  e r ő-  
s e b b e n  r a g a s z k o d i k  a h a z á h o z ,  s e m 
h o g y  e g y  n e k i k  n e m  t e t s z ő  s z ó  m e g 
i n g a t  h a l n á  r o k o n s z e n v  ii k c t.

A Teleki-féle drámai pályázat még kisebb 
esemény.

Nem rég,, mikor színházunkon k ívü l a nagy
világon nem volt számunkra hely : mily zajt üténk, 
hogy hány pályamű érkezeit b e ? kik és mikor fog
ják bírálni, stb ?  —  Most a bírálók egész csendben 
ültek össze, mint valami titkos miniszteri értekez
letre, s az ördög sem törődik vele, hogy hány mű 
indul a jutalmi versenyre? Pedig sok indul, —  
egyszerre n y o l c z .

A  közönség megszokta már keveset várni az 
egésztől.

S  mi e közöny oka ?
Azt hiszem az, hogy egypárszor itt is meg

történt, mit Prevost-Paradol jegyzett meg Sardou 
Victoriennek előre nagyon kilármázott, s kevés be
csű „Les Ganaches"-ára : a komédia az előadás előtt 
folyt, s mikor a függöny felgördül, nincs —  c o - 
in é d i e. Hozzá tehetjük még: csak üres szalma, 
melyet csépelni is kár, vagy botrány, mely inkább 
boszszant, mint mulattat.

A  színház tőszomszédságában járva, te
kintsünk be legalább az u d v a r b a ,  hol most egy 
kis baj van. Újévi köszöntő gyanánt égő szikra 
esett egy lőporos hordóba; de a lég nedves; a lő • 
por csak füstöl, és eddig még (szerencsére) nem 
történt —  explosio.

Nem tudom, olvasták-e önök ama rettenetes kö
szöntőt, melyet „a színház udvara" egyik divatlaptól u] 
év reggelén kapott. Annyi bizonyos, hogy nincs rózsa
szín papírra Írva, s nem czukor, vagy virágbokréta* 
mit a színésznők úgy is' eleget kapnak.

Inkább csalán, mely csip.
Ennélfogva a színházi nagyhatalmi arczok 

(mert róluk is van szó,) elborultak, s a kecses „sy~ 
rének" szép fehér fogaikat csikorgatják.

Szegény színház udvara! nyájas menhely 
nyári estéken, midőn onnan belülről hamis trillák és 
szerepnemtudások kikergetik az embert, —  tehát 
még neked sem hagynak békét! Pedig mily jó ü l
dögélni zöld padjaidon, árnyas fáid alatt, hallgatva, 
hogy a múzsák kedvenczei mint szeretik, (majd 
megeszik) egymást. Hányszor játszák el itt a leg
élénkebb természetességgel a „csacska nőket!" 
Hányszor jön ide ki a színpadról a „kisértés!‘‘
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Hányszor találkozunk e bolyén egy-egy „félreis 
mert lángészszel." ki a kritikusokra dühöng, mig 
másnap szelíden szőrit velők kezet! Hány pásztori 
és bohózati jelenet tanúi vagy részesei valánk itt 
mindannyian!

A  fiatal szivjide közeledik .bámulni a színpad 
királynőit —  nappali pongyolájukban; az újdondász 
itt lebeg —  lábujjhegyen, mint Merem*, —  tömve 
hir-táskáját; a drámairó itt keresi hősnőit; a nyá
jas bíráló itt udvaroltat magának, a szigorú pedig, 
ha megjelen, itt jár oly büszkén és a bátorság ma
gas érzetével, mint Gerard az oroszlánok között.

Még egy ily köszöntő, s ez a gyönyörű szép 
hely mindnyájunkra nézve —  „vesztett paradicsom.“ 
Én képzeletemben már is látom a boszús khéru ■ 
bot, vörös palástban, pallosán j (vagy nyelvén —  az 
mindegy) e fenyegető szavakkal: „Brutus. te szám
űzve va gy !“

De addig is, mig e villám —  a zivataros 
égből —  lecsap, körülnézek; mi hir!

Egyik hir, hogy B r a u n  tenoristát hosszabb 
vendégszereplésre szerződtették volna, még pedig 
méreg drágán. Nem csoda. Két színház érvéréit fö
lötte, s igy nagyon érezhető becsét. Különben is 
ezek a tenoristák ma már úgy szomjazzák az ara
nyat. mint hajdan Crassus ; s hálát adhatna a kár
örvendő világ, ha csakugyan felfedeznék azon 
éneklő gépet, melyről a minap majdnem annyit be
széltek, mint a nagy tengeri kígyóról.

Másik hír, hogy C á r i  na  k. a. jő.
Ez  a művésznő most Németországot boldo

gítja. Én is hallottam egyszer a „Lohengrin“-ben. 
s mondhatom, hogy —  elfelejtettem.

Azt is  beszélik, hogy S z i g e t i  —  leg- 
genialisabb népszínműveink szerzője, —  uj darabot 
irt a —  z s i d ó e r n a n c i p a t i ó r ó l ,  Vigyáznia 
ke ll, hogy jó  k e d v e t  csináljon, mert ez rá 
nézve csakugyan e s e m é n y  leend.

Mindezeknél van egy fontosabb is, mit meg kell 
emliteniink. Egy eszme, egy terv, melyei egyik sze
rény divatlapunk már régebben javasolt, de mely 
mégis csak most kap lármára, miután egy nagyobb 
politikai lap is fölfedezte, mint Amerikái Amerigo 
—  Columbus után.

E  terv az, hogy a nagy költségen tartott 
nemzeti és városi színházak két operáját-egyesíteni 
kellene egy ujonnnn építendő nagy dalszínházban, 
mig a kerepesi utón csupán a dráma maradna.

Aranyos fellegvár ugyan a mai pénzszűk vi
lágban ; de mindenesetre, oly eszme, melyet a leg
első jobb alkalommal azonnal létesíteni kellene.

Egy két lelkes férfi —  gyüjtőívekkel kezé
ben, —  most is lendíthetne tán valamit.

Lám a muzeum kertje maholnap hátul is vas 
rácsozatot kap, miután egy gróf összegyűjtő a szük
séges költséget, ha a muzeum udvarán átjárást en
gednek az egyesületi lovarda felé, mely a mi fő
rangú világunk ,,szemfénye“ lett.

„Itt egy egész Faubourg Saint-Germaint 
építünk.“ —  monda egy úr, nézve az épülő palo
tákat.

Meglehet. De St. Geimain—ben nem csupán a 
paloták ragyogtak. A gazdagság mellett v o l t  
valami más is, mi ama helyet nevezetessé tette.

De nem akarom St. Germaint magasztalni, 
melynek csak múltja van, s jövője többé nem le
het. Ha el kell hagynom a fővárost, melynek most 
oly kevés története van, inkább Kolozsvár felé te
kintek, hol közelebb egy agg színésznőt temet
tek el.

S z é k e l y  né  neve, a magyar színészet tör
ténetének egyik kedves emléke. 0  az elsők közt 
volt, kik e nemes pályát törték, s e l s ő k  egyike 
maradt azok közt is, kik a színpadon művészet 
által ragyogtak. Sokáig méltán kedvencze volt a 
közönségnek, a naivság bájaival megáldva. Rég le
lépett, de színpadi emlékezete megmaradt, a kor- 
társak ajkairól átszállva a következő nemzedékekre. 
A magán életben szintén szeretet környező. Pálya
társai s az erdélyi főurak nem engedék, hogy nélkü
lözést lásson. A  színészek úgy tisztelők, mint édes 
anyjokat; s midőn meghalt, ünnepélyes temetésé
nek legszebb fényét azon igaz köriyek képezték, 
melyek utána hullottak.

írók, festészek és szobrászok vannak hivatva 
rá, hogy a színpad jeleseinek emlékét fentartsák az 
utókor számára. ,.Lecouvreure Adrienné*1 m indigéi 
—  uj alakok által ábrázolva - a theatré francais 
deszkáin. Siddons Sarah emlékezete sem veszhet 
ki, mig művészi márványszobra ott marad a W est
minster egyik kápolnájában. A  mieinkről nem gon
doskodik senki.

Kántornét vagy Székelynél ki látta művészi 
ábrázolatokban? Még az arczképontó divatlapok is 
elfeledkeztek a múltról, mig a jelennek minden mo 
solygó kis soubrefte jét lekőrajzoltafák.

Az „Ország Tükre*' némi részben pótolni 
szeretné e mulasztást., s iparkodni fog. hogy e két 
jeles színésznőnk is helyt foglaljon arczképeink so
rában.

Miket mondjak még, hogy kiegészítsem a 
közelebbi tiz nap történetéi? Visszatéiek az uj év 
első napjához, mely itt, (az úgynevezett, nagyvilág
ban) sokkal többe kerül, semhogy az ember egy 
hamar elfeledhetné.

E  napon a szeretet és tiszteletnek sok oly 
nyilatkozványa történt, melyek a közönséget is ér
dekelhetik. Ilyen többi közt, hogy a fővárosban lakó 
képviselők elmentek D e á k  F e r e n c z e t  üdvö
zölni. Nincs jó magyar közel és távolban -  ki 
üdvözletükhöz ne csatolná a magáét, mely szívből 
ered. Mert kire illenek jobban, mint Deákra azon 
szavak, melyeket Constant Benjámin a „chanson"-ok 
költőjére mondott: „mivel nem h a j l o n g o t t  
senki előtt, azért hajlik meg ő előtte m i n d e n k i."

V A D N A I K Á R O LY .

D iv a tk é p  m a gyaráza ta .

Első alak. Férfi báli öltözet, lehajtott gallér, fe
hér aranyfonállal hímzett nyakkendő ; sötétzöld, barna, 
vagy kék brazilból készült attila, hasonló szinü borítás
sal zsinórozva ; fehér piquet,vagy selyem mellény, lapos 
aczél gombokkal; világos vadgalambszin, vagy fehér 
posztó nadrág, hasonló szinü borítással zsinórozva ; fe
kete lénymázos csizma sarkantyú nélkül. Ezeken kívül 
báli öltözékül sajátságos szinvegyületii ruházatot tervez
getnek ; piros nadrág, kék attila, fehér mellény, sárga 
csizma ép oly tarka, mint Ízléstelen öltözék.

Második alak. Báli öltözet, zöld és violaszin ko
szorú, mely a homlok felett, gazdagabb mint környü- 
letében; fehér violaszin pettyes grenadineból készült 
ruha, dereka violaszin selyem zsinórzattal díszítve ; a 
szoknya két aljas, alsó részén két fodor van, a fodrok 
és a felső szoknya szélei alá zöld bodrozat illesztetik.

Harmadik alak. Báli öltözőt, fejkötő sötétvörös 
bársonyból, a homlok felett aranyozott virággal díszítve, 
ruha világoskék, vagy fehér brusseli fortból,a derék két 
ujjnyi széles,kék bársonynyaíés szalmazsinórral diszitte- 
tik, a háromszeges pántok a mellelején szintén kék bár
sonyból (szalma fonással szegélyezve) készülnek. Hogy ha 
a ruha fehér kelméből készül, a kék helyett vörös bár
sony is használható, ezzel is öszhangzó a szalmadiszités. 
Szoknya két aljjal, a felső hegyesdeden kifo kozva, s 
szalma sujtásozással díszítve. Az alsó szoknyaalj egy fo
dorral, és ha a ruha kék hasonszinü selyem bodrozattal, 
ha fehér, vörössel diszittetik.

Negyedik alak. Belépti színházi és estélyi öltö
zet, világoskék fejék fehérrel vegyítve, fehér peruvien- 
bóí vagy cachemirból készült tinódi guba (entré mantan) 
hattyúval prémezve és világoskék selyem borítással zsi- 
núrozva ; ruha, fehérkék síkos selyemből kék taffotával 
díszítve.

Említett ruhák, szövetek, Altér A. divattárában 
(váczi-utcza) kaphatók, vagy külön megrendelhetők, —  
a szolgálat ép oly pontos, mint mily méltányos a dij.

V egyes rova tok .
M a g y a r  T u d . A k a d é m ia .

— Drámai pályázat. 1862. december 3l-ig, mint 
határnapig, a néhai gr. Teleki József alapítványából k i
hirdetett 100 arany szomoiujátéki jutalomra kilencz pá
lyamű küldetett be, melyek közül kettő szerzője által 
viszszavétetvén, a többiek igy következnek : 1. H ö l g y 
r a b l ó .  Tragoedia öt felvonásban. Jelige : „Erkölcs az 
emberiség létalapja; az ezen kívül talált alap fejezné 
ki az archimedesi pontot, honnan sarkából lehetne kifor
dítani a világot.14 2. E s k ü  és  k ö t e l é s s é  g. Ere
deti tragoedia négy felvonásban. Jelige: „Egy fejede
lemnek szivét, életét fel kell áldozni az ország javáért.“ 
3. R ó s z  e s z k ö z ö k .  Eredeti szomorujáték öt felvo
násban. Jelige: „Andi’ io sono pittore.“ 4. T a r n ó -  
c z y S á r a .  Dráma öt felvonásban. Jelige : „M i kese
rűbb a halál fájdalmánál ? A  szerelem fájdalma. Jókai.44 
5. K  a r a ff a. Szomorujáték öt felvonásban. Jelige : 
„Csodák csodája, hogy még áll hazánk.Cí 6. L a c z f f i  
Im re .  Eredeti szomorujáték öt felvonásban. Jelige: 
„Az ország foglya vagy.44 7. II. L a j o s .  Dráma öt fel- 
vonásban. Jelige : „Hős vértől pirosult gyásztér sóhajtva 
köszöntlek, Nemzeti nagy létünk . . . hajdani sírja, M o
hács. K. K.*1

Ezekhez járult 1868. januárius 2-áu. 8. M á s  o- 
d i k L a j o s  k i r á l y .  Eredeti történeti szomorujáték,

hat felvonásban, mely —  kivilágolván a postabélyegből, 
hogy m. é. december 30-án, tehát a határidő lefolyása 
előtt inditatott útnak, —  szintén pályázásra bocsáttatott- 
A  pályaművek mellett volt jeligés levelek,valamint a jeli
ge nélkül érkezett 8. szám alattinak a titoknokhoz inté
zett és olvasatiaméi maradt kisérő levele, mely valószí
nűleg a szerző nevét foglalja magában, az Akadémia és 
Iíubinyi Ágoston ig. s t. tag pecsétjeivel borítékba zárva 
a levéltárba adattak, a pályaművek pedig megbiráltatás 
végett a nyelv- és széptudományi osztályhoz tétettek ál
tal. Ajutalom f. é. martius 19-én adatik ki.

Kelt Pesten a Magyar Tudomáuyos Akadémiának 
1863, janii’rius 2-án tartott üléséből.

SZ A LA Y  LÁSZLÓ, 
titoknok.

E g y le t i  tu d ó sítá so k .
—  A  tervben levő takarék-pénztár iránt a vá- 

cziak nagy érdeket tanúsítnak. A  30,000 forintra hatá
rozott alaptőke 50 forintos részvényekben 3 nap alatt 
aláíratott.

—  A  jótékony nóegylet pénzalapja részére tar
tandó álarezos tánczvigalom a nemzeti színházban f. hó 
L8-kára van kitűzve. Ha a terembe polgári ruhában csak 
elfogadható külsejű egyéneket bocsátanának be, s ezen

szabályt némileg az álarezosokrais kiterjesztenék, a ren
des színházi bálok hitelét is vissza lehetne szerezni, s a 
pénztár részére rendes és biztos forrássá tenni.

I ro d a lo m  és m ű v é s ze ti  m o zg a lm a k .
—  A  „Hon“ igen szép külsővel és érdekes tar

talommal kezdte meg pályáját, és mint halljuk már is 
igen szép olvasó körrel bir. A  „Magyar Sajtó-' szintén 
díszesen van kiállítva, s élénk, eleven tartalommal bir. 
Több uj lapot az idén még nem láttunk.

—  Uj fényképészeti műcsarnok nyílt a kerepes 
utón a nemzeti színház átellenében. Tulajdonosa a még 
Párisban is jó nevet kivívott Ország Antal, kinek képei 
majd ne továbbját képezik annak, mit a photographia 
előállíthat. Igazán aczél metszetekkel is versenyez. Úgy 
hiszzük elég ajánlatnak.

—  Weninger Vincze pesti kér. akadémiai tanár 
következő sajtó alatt levő munkára nyit előfizetést * 
„Egyszerű és kettős könyvvitel, elméletileg és gyakor
latilag." A mintegy 14- 15 nagy 8-adrétü ívre terjedő 
munka tartalma : 1.) Az egyszerű könyvvitel; 2 .) a ket
tes könyvvitel; 3.) függelék ; a kettős könyvvitel alkal
mazása ; a) részvénytársulatok üzletében, b) a bankári 
üzletben; c) életbiztosítási társaságoknál; d) földhitelin
tézeteknél ; e) takarékpénztáraknál. Előfizetési ár 1 ft
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20 kr. Az ivek a szerzőhöz (Pesten, Erzsébettér, a ma
gyar bizt. társaság irodájában) vagy pedig Pintér Samu 
kiadóhoz (Pest, bálványutcza, 5. sz.) utasitandók.

—  Kempelen Győző feleletül Arisztidesnek „IIe- 
rostratiadák“ czimii röpiratot irt, mely Rath Mórnál 80 
kron árultatik. Igen éleó hangon replicázik, s bizonyára 
még igen sok kalamárisvért fog fogyasztani.

—  R e t t e n  H e n r i k  a vidék nagyobb váro
sait látogatja. Legközelebb Nagy-Kanizsán adott hang
versenyt, mondani sem kell, hogy nagy tetszést aratott.

—  Megjelent és beküldetett szerkesztőségünk
höz : „Győri történelmi és régészeti füzetek. Simor Já
nos győri püspök ő méltósága pártolása mellett kiadjait 
Rátli Károly és Rómer Floris. II. kötet I — I I  füzet.

— B u l y o v s z k y  Lilla asszony, ki közelebb 
uj színpadi diadalokat aratott Németországon, tavasz- 
szal a nemzed színpadon fog vendégszerepelni. Már el
küldték neki néhány szerepet.

—  A  budai népszínház Offenbach, „Denoren papa 
és fiának utazása" operettjét legközelebb színre hozand- 
ja. Szóval Molnár ügyes és élelmes ember.

—  A  szegedi Híradó szerkesztését S z a b a d o s  
János vette át. A  szép tehetségű költő mint journalista 
az „Uj Nemzedék" műkritikai csatározásaiból ismeretes, 
es így remélhetőleg Szegeden is élénk lapot fog szer
keszteni.

"  Zellner L. A. a bécsi jelesen ismert zeneműi- 
tesz f. hó 18-án az Európa-teremben több itteni első 
rendű művész közreműködésével történeti hangversenyt 
rendezend, mely alkalommal Bécsben nagy tetszéssel 
'Ogadott harmoniumjátékát is bemutatandja.

—  „Fővárosi lapok" czim alatt T ó t h  Kálmán 
szépirodalmi napi lapot szándékszik megindítani. Ez

esetben írja a „M. S.“ a „Hölgyfutár" is napi lappá 
lesz. E  fenyegetés T. K-t aligha vissza fogja riasztani.

—  Hírlapjaink száma. A  „H— k “ összeszámította, 
hogy hazánkban jelenleg összesen 119 hírlap és folyóirat 
jelen meg. Aztán miként ne oszlanának meg az előfize
tők. Az egészben csak az a szomoritó, hogy gyakran a 
dudva szíjjá el a nemes növények elől az éltető nedvet. 
E  hirlapok nagyobb száma azonban csak tengődik, s egy 
részök, mint beszélik haldoklóban van.

Isk o la  és egyház.

—  Y  e n c z e 1 Tivadar ur, dr. Yenczel Gusztáv 
egyetemi tanár ur fia, a „P. II." értesülése szerint a po
zsonyi jog akadémiához segédtanárnak neveztetett ki.

S ze m é ly i  h ír e k

—  P  a u 1 e r Tivadar egyetemi tanár és prorec- 
tor urat ő Felsége dijelengedés mellett királyi taná
csossá méltóztatott kinevezni.

—  Megérdemlett nemeslevél. Schossberger pesti 
izr. nagykereskedő, ki nem rég nemességet kapott, eb
beli hálája kifejezéséül a magyar kir. helytartóságnál 
10,000 forintot tett le irodalmi czélokra. Valószínűleg 
az akadémia s az irói segélypénztár közt fog ez adomány 
megosztatni.

—  B ő i d  o g Lajos, helybeli könyvkötőmester a 
londoni British muzeum igazgatóságától, melynek a múlt 
évi magyar országgyűlés alsóházának tárgyalásait és ok
mányait pompás kötésben küldte meg, köszönő iratot ka
pott. Ezt B. ur azzal szándékszik megköszönni, hogy a 
felsőház tárgyalásait is megküldi; mit kétségen kívül 
még szebb levéllel fognak kifizetni.

—  A  híres Rothschild család eredetéről Kámory 
S. a „Zala S— i É - ő “ -ben következő adatokat közöl: 
Izrael nemzetének egyik legkitűnőbb családja jelenleg 
Rothschild-család, mely üzletképessége, becsületessége 
és pontossága általroppant vagyonra s ez által nagy befo
lyásra és bárói rangra tett szert. A  család kirónék ala
pítója Rothschild Meyer Anselm, szül. Frankfurtban 
(main!) 1743-ban egy közönséges izraelita kereskedőnek 
fia. Mint 11 éves árva Fürtbe küldetett iskolába, hogy 
rabbinusságra készülhessen. Pár év múlva azonban visz- 
szatért Frankfurtba és kereskedő lett. Egyebek mellett 
kedves foglalkozása volt a régi pénzek tanulmányozása. 
Idővel egy hannoverai váltóháznak vezetőjévé hivatott 
meg, honnét aztán megházasodott s azon kis tőkével, 
melyet megtakarított, saját kezére nyitottüzletet Frank
furtban. Ügyességejáltal mindenünnen számos bizományi és 
hitelt szerzett magának. I. Vilmos, hessen-kasseli vá
lasztó-fejedelmet részint régi pénzgyüjtései, részint más 
szolgálatok által lekötelezé'magának,ugy hogy az őt udvari 
ügynökévé nevezte ki. A  franczia háborúban, mig Roth
schild maga vagyonát majdnem egészen elvesztő, a feje
delmét annál nagyobb lelkiismeretességgel kezeié. A  
mint az izraeliták Frankfurtban polgári jogot nyertek ő 
lett a választó collegiumnak elnöke. Meghalt 1812-ben, 
10 gyermeket hagyván maga után, melyek közt öt a fiú- 
Ezek apjok haláláig áruczikkekkel kereskedtek s most 
apjuk üzletét vevék át, letelepedvén Frankfurt, London, 
Paris és Nápolyban. Az üzlet a megalapított elv szerint 
egyesítve van és kölcsönös gyorsfutárok által szoros köz
lekedésben áll. Összes birtokuk 400 millióra rúg s a mint 
a nagy adóskönyv mutatja, 1500 millióra vállalkoznak. 
Rothschild öt fiának nevei, kik közül még négy van élet
ben, következők : Anselm, Salamon, Náthán Meyer, K á 
roly, Jakab. Unokái: JakaD, H. Anselm és Lionel. Sala
mon nagyobbára Bécsben é l; Lionel pedig angol parlia-
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menti tag. —  Ezen Rotkschildok mind magasállásu sze
mélyek, s a mint képzelhetni, sokszoros keresztrendek
kel fölékesitvék. Mind e mellett Mózses vallásához híven 
ragaszkodnak. Valaha Croesus, mai napság Rothscbild a 
gazdag embernek példánya.

K özlekedés .
—  A  városligeti tóból, hogy azt csolnakázhatóvá 

tegyék, ez évben mintegy 8000 köb öl földet ástak k i ; 
most már czélszerü öntöző csövekkel kell ellátni a sétá
nyokat, süríí ültetvényekkel elzárni a Rákos porát, s 
Pestnek is meglesz boulognei erdeje. Mindez pedig sok 
pénzbe kerülne, de lassanként mégis kifizetné magát, ha 
például bizonyos csekély, teszem 1 és 3— 4 kros gyalog - 
és kocsivám fizetéssel a közönség is hozzájárulna a 
költségek fizetéséhez. E  pénzalapból aztán a szemetes 
és mocsáros király-utczát is lehetne rendezni. Felhívjuk 
ez indítványra a városi hatóság s hozzászólás végett lap
társaink figyelmét.

—  A  bécsi posta igazgatóság figyelmezteti a kö
zönséget, hogy az uj tariffa változott, határozmányai sze
rint árulevelek és azok másodlatai a postai küldemények 
mellé, melyek a belföldön adatnak fel, ez év elejétől 
fogva öt kr. bélyeggel (és nem levéljegygyel) látan
dók el.

—  A  pest és budai indóházat vasúttal akarják 
összekötni. E; vállalat legnagyobb akadálya a Duna.

—  A  nagyvárad-szegedi vasútvonal ügyében m. hó 
21-én tartatott meg az első választmányi ülés gróf Wemk- 
heim Gyula ur elnöklete alatt. Az előmunkálatok megkezd- 
hetésére aláírások nyittattak.

— Egy bátor gőzös érkezett m. hó 28-án Pestre a 
Duna jégzajlásai közepette Bajorországból.

—  A  tiszavidéki vaspályákon a személy-, vala
mint a podgyász és nem fuvarkép feladott kocsi-, ló-és 
kutyaszállitásnál létező 20°/o dijpótlék e hó 1-jétől 
kezdve 5% -re  szállittatik le. A  többi gyors- és fuvaráruk 
a közönséges árjegyzékek szerint fognak szállíttatni. Biz 
ez az agio leszállásához képest nem nagy árle szállítás, de 
még is valami. Az állam-vasút-társulat még ennyit 
sem tesz.

K e re sk e d e lm i , g a zd a sá g i és ip a rm o z 
g a lm a k .

—  Baja városa a földesúri viszonyoktól magát 
725 ezer forinttal megváltotta.

—  A  nógrádmegyei gazdasági egyesület f. évi 
május havában Losonczon gazdasági kiállítást fog ren
dezni.

—  Léván az úrbéri rendezés és elkülönítés ba
rátságos utón elintéztetett; a szőlőtized megváltására 
nézve is kiegyeztek.

—  „Rózsa gyertya/' Boér Sándor kolozsvári 
szappanos uj anyaga növény-viasz vegyitókü gyertyát 
fedezett fel, s azt „rózsa gyertyának" keresztelte. Ára 
a „K-k“ szerint nem nagyobb a faggyú-gyertyáénál, 
lángja azonban nagyobb, fénye erősebb, s szép rózsa 
színével a szemnek is tetszetősb.

—  A  pápai takarékpénztár-egylet pártfogójául 
bg. Eszterliázy Pál választatott meg.

H a lá lo zá so k .
—  K o z m a  Dénes az erdélyi gubernium alel

nökié Kolozsvárit meghalálozott.
—  S z é k e l y  Józsefné, Uugár Anna, a legidő

sebb, s a maga korában kitűnő magyar színésznő Ko 
lozsvárott a múlt napokban elhunyt.

H a za fia s  á ld o za to k .
—  A  budai színház védasszonya. Ezen föllengző 

czimmel tisztelték meg a budai népszínház tagjai Bat
thyány Júlia grófnőt, midőn újév napján egy a népszín
ház tagjainak arczképeit tartalmazó albummal tisztel- 
kedtek. A  nemes grófnő valóban sok áldozatot hozott 
már e zsönge intézet javára. Többször nagy összeggel 
járult a feltornyosodott szükségek fedezéséhez, s legkö. 
zelebb is 40 zártszéket bérelt ki 3 hónapra, oly kikötés
sel, hogy az igazgató tartozik ezen székeket ingyen ki
osztani idegen ajkunknak. Valóban szép és följegyzésre 
méltó tett.

T e rm észe ti tü n e m é n y e k

—  Vizszükség. Gyergyóban és Csikban oly nagy a 
v íz  szűke, hogy sok helységben édes viz hiányában bor- 
vizzel főznek, mig más helységek lakói, kiknek boivizök 
sincs, éjjel lopják a vizet szomszéd falvakból, nehogy 
szomjan meghaljanak. E  tudósítás után csakugyan te
hetünk egy (?) kérdőjelt.

B a le se te k  és e lem i csapások .
—  Öngyilkossági járvány. A  „Bihar" panaszko

dik, hogy N.-Váradon közelebbről öt öngyilkossági eset 
fordult elő. Az utolsó egy fiatal alig 16 éves leányka 
volt, k i gyufaméreggel vetett véget életének. Hol van az 
a kegyetlnn szivü ujságiró, a ki pillanatig is kételkednék 
rajta, hogy e szerencsétlen boldogtalan szerelem áldozata 
volt. A  „B." is ezen nézetben van. —  Püspök Ladányon 
is fordult elő közelebbről ily szomorú eset, a hol ugyanis 
f. hó 21-kén egy fiatal orvos a vonat megérkezésekor 
metszette fel torkát az indóház előtt. —  Szegeden pedig 
egy csizmadia kőszénnel fulasztá meg magát.

—  Nagy-Aradon f, hó 17-kén Poscb ur gőzmalma 
porig leégett. A  kár mintegy 30,000 forintra megy.

—  Fel-Péczen Győr. vidékén a napokban egy jó 
módú éltes fölclmivelő szép fiatal feleségét hűtlenségen s 
egy fiatal emberrel együtt találván, első dühében a csá
bítónak torkát átmetszette.

A szerkesztő postája.
T . ez . e lő f iz e tő in k h e z .  A hozzánk be-

érkezettlevelek nagy többsége azon óhajtást fejezvén 

ki, hogy műlapjainkra ne nyomassunk ugyan, szöveget 

hanem idő, költség és alkatmatlanság kímélése te

kintetéből azokat a lappal együtt ugy küldjük szét, 

miként eddig: e kívánatnak engedünk, s műlap

jainkat lapunkkal küldjük szét. A  pakolás által oko

zott törést, mint már egyszer irtuk volt, követke

zőleg lehet észrevehetienné tenni. A  hajtást hátul 

egy szivacscsal kissé meg kell nedvesitni és a ké

pet 8 —  10 iv tiszta papír közé tevén, egy erre rá 

borított fatábla s egy ismét erre helyezett kő vagy 

más nehezékkel lenyomni, s azt 24  óráig igy tar

tani. Az ily módon sajtolt lap ismét visszanyeri 
simaságát.

Ungvárra. E  városból f. hó negyedikén egy hat fo
rintos pénzes levelet vettünk, melyben minden egyéb 
meg volt, csak az előfizető neve nem. Kérjük az illetőt, 
tévedésből kimaradt nevét mielőbb megírni.

„Az idóhoz" „Kórágyon" szerzőjének. Jobbakat 
kérünk.

L-nyí Kálimin urnák. Közreműködését szívesen 
veszszük, a jelen küldemény azonban nem használható.

0-tli. urnák M. Szigetin Adjuk.

N e m ze ti  sz ín h á z .
— A  sok fordított idegenség közt, mi most a reper- 

toir három negyed részit kiteszi, olyan jól esik egy-egy 
jó magyar művet is látni. Közelebb a „Zsidó" előada- 
tásán voltunk jelen, s ugy látszik, hogy a közönség is 
nézetünkön van, mert a színház minden helyisége telve 
volt. Az életrevaló, eleven életképekkel és sikerült gen- 
realakokkal teljes darab (miknek előállításában Szigli
getit valódi mesternek nevezhetni) folyvást jó kedélyben 
tartotta a vasárnapi közönséget. Az előadás különben jó 
is volt. Tóth szokott művészetével játszott, Feleki kitti.- 
nőleg szavalt s mellettük a többiek is nagy síikért arat
tak. Csupán csak Lendvai volt a régi, csupán csak ő vált 
ki mint mindig az ügyes szereplők közül, csak ő zavarta 
és rontotta meg a 'szép és kerek előadás harmóniáját 
szokásos értelmetlen és nyers játékával. Valóban szo
morúan kell mindinkább meggyőződnünk, hogy Lendvai 
nem csak nem igazolja, hanem mindinkább kigünyolja 
azon várakozásokat, miket iránta tápláltunk. Játéka 
folyvást értelmetlen, túlzott, minden jobb Ízlést és érzést 
sértő. É s  bár aztán igyekeznék tanulni, s hajtana vala
mit a jó tanácsokra. De ő, kit épen nem tehetsége, ha
nem az atyja iránti kegyelet juttatott be a nemzeti szín
házhoz, épen nem akar idomulni, s elbizottságában foly
vást oly Ízlést sértő túlzásokkal igyekszik a karzat tap
sait erőszakolni, mit a nemzeti színpadon látni minden

művelt embert elszomorít. Ugy veszi ki magát ott a hozzá 
képest mind művész működők közt, mind durva kavics 
arany keretben. Mindezt nem neki beszéljük, mert tud
juk, hogy szavunk falra hányt borsó, de az igazgatóság
nak, kinek tiszte lenne az ily botrányokat megszüntetni 
Elég tehetséges vidéki színész van, kik közt válogathat. 
Csak kutatnia és keresnie kell, mert elszomoritó dolog, 
hogy Magyarország első színén oly jelentékeny szakma 
ily erőtlen, s fájdalom jövőtlen kezek közt folyvást alább 
sülyedjen. Ott van p. o. Paulai. Ezzel lehetne kísérletet 
tenni. E  tárgyra különben még visszatérünk.

B u d a i  n é p sz ín h á z .
Jan. 6-án M é s z á r o s  Károly ur fa szinlap 

szerint) a „Dongó" volt szerkesztője fölléptem „Á csi
k ó s" népszínmű. Az angol irói segélyegylet javára ren
dezett előadásokban saját művében. (Boz) Dickens is 
fellépett még pedig kitűnő sikerrel —  azonban épen nem 
hivatkozott semmiféle irodalmi működésre_mi min
denesetre nagyobb—  mint Mészáros űré, ki fennobb hir- 
detteté, hogy ő, a volt szerkesztő, fog fellépni. Mészáros 
ur semmivel sem jobb színész, mint a milyen szerkesztő 
volt ; tudva levő dolog pedig hogy lapja megbukott, te
hát —  jobb chorust és magán énekesnőket óhajtunk a 
népszínháznak, melyet most a közönség pártfogásába vett 
s mely különben egyes jobb tagokkal rendelkezik. A  drá
mai pályázat már lefolyt s nyertesül a „Fehérvári diá
kok" czirnii 2 felv. színművet emlegetik.

Előfizetési fe lh ívás!

„AZ ORSZÁG TÜKRE"
in á s o d ik -ú  v i  fo ly a m á ra .

Az Ország Tükre jövőre is 3 -szor jelen meg 
bavonkint, kozván a jövő évben : 12 nagy mülaniá- 
val 2 5 0 - 2 7 0  képet.

Műlapjai közül fölemlítjük : Hunyadi Já
nos a várnai csatában — Petőfi halála. 
— Sátori Erzsébet utolsó órája. — At
tila ná.ízéje

E l ő f i z e t é s i  á r :  Egész évre 12 fit. —  
Félévre 6 frt. —  Negyedévre 3 frt. —  Az iv e k : 
„Sándor-utcza, lll- ik  szám" nevem alatt küldendők.

B A L Á Z S  SÁN D O R, 
szerkesztő és kiadó.

S a k k - r o v a t
12-dik számú feladvány.

H o r r w i t z t ó l  (Londonban).
(E csinos kis feladvány 15 év előtt kitűnőnek volt k i
kiáltva, azon régi angol lapban, melyből átveszszük. 
Hogy szépsége mellett most már többé még sem tartozik 
épen a csodák sorába, az a sakkfeladványok roppant 
elhaladásának tulajdonítandó : de azért a sakk barátai

nak most is kedves időtöltést fog szerezni.)
Sötét.

Világos.
Világos indul s 4-ik lépésre matot mond.

A 1 0 - i l ik  sz. f. m e g fe jté se .
Világos Sötét

1) F f2 -g 3  . . . tetszés szerint.
2) F g 3 -d 6  . . . tetszés szerint.
3) Hd7 —  -[• mát.

Ig a z ítá s .  Múlt számunk országgyűlési arczkép- 
esarnokában Róhay helyett R ó n a y  olvasandó.

T A R T A L O M : Arany János.— 
visszatért fecske.

A  beduinok. —  A  réten. - 
— Az ó-budai hajógyár. -

Fölfedezések története. —  A  régiek vadembere — Élptta ni levői oh- a > • t i -
Szerelmes levelek. -  Tíz nap története. -  Vegyes rovatok. JElőfizetési fe lhb fe  ~  Sakkrovat0 ̂  A

P EST , 1883. N Y O M A T O T T  E N G E L  É S  M A N D E L L O N Á E ,


