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E  kitűnő képzettségű 
festészünk 1826. jun. 5-án 
Ó-Becsén született.

Ezelőtt másfél évtized
del, az akkori fogalmak 
szerint csak diplomával 
biró egyénnek lehetvén 
kilátása alkalmazás- ésköz- 
ügybeni résztvehetésre, 
szülei a festészethezi elő
szeretete daczára a jogi 
pályára szánták őt.

Néhány oltárkép meg
rendelése folytán azonban 
Pesten Barabással megis
merkedvén. szünidejét a 
festészetnek szentelte s 
Barabás szívességéből a 
rajz és festészet elemei
vel megismerkedett, mig 
végre odahagyta a jogi 
pályát.

Első kísérleteit törté
neti képek festésével kez- 
dé meg, s e szakban már 
gyermekkorában egész 
vázlatkönyvet készített.

Ekkor festé ,,Wesselé
nyi F. és Széchy Máriát,-' 
néhány falusi oltárképet s 
több tanulmányfőt, miket 
a ráczok 1848-ban Ó-Be
csén elpusztítottak.

1850-ig forradalmi váz
latok s „IV. Béla futása** 
festésével foglalkozott, 
melyek diján tanulmányai 
folytatása végett Bécsbe 
utazott, hol az akadémiá
ban antik minták és a ter
mészet után rajzolt, s a 
jeles Türich festészeti fel
olvasásait hallgatta. Itt alkalma nyílt a tanárok irá
nyaival megismerkedni, melyek Ifözt hiányai da
czára Rahlét leggyakorlatibbnak találta.

RahI ekkor állitá fel magániskoláját, hol a 
versenygés a fiatal festészek haladását igen elő- 
mozditá. Ráhl, látván, hogy fiatal művészünknek több 
kedve van a természethez, mint tanülmánydarabok-

TTfeatii fiÜHéü1.
hoz. 12 tanulmány elkészítése után felszólitá őt. 
hogy egy akkoriban készített vázlatát fesse, mely- 
lyel a bécsi műkiállitásban dicséretet aratott.

Több és nagyobb képek elkészítése után né
hány év múlva Németországon és Belgiumon ke
resztül Párisba utazott, hol épen ekkor tartották a 
nagy világkiállítást.

Vágyait azonban Páris 
nem elégité ki, hanem 
mindig Olaszország állott 
képzelnie előtt, klasszikus, 
erőteljes mély gondolko
zással kivitt műveivel. Pa
risban ezért csupán egy 
évet töltött, mely idő alatt 
Latinovics Lajos megren
deléséből a „Mohácsi csa
ta** cziinü történeti képet 
festette, mely T ö m ö r i  
Anasztáz buzgalma folytán 
kőnyomatban is elterjesz- 
tete.tt. Párizsban alig ra
gadt reá valami a franczia 
Ízlés és könnyelműbb fel
fogásból , mindamellett, 
hogy műveikben a szépet 
becsülte s csodálta ügyes
ségüket a kivitelben.

Pénzhiánya miaitOlasz* 
oiszág helyett kénytelen 
volt visszautazni hazájába, 
hol a műegylet épen ek
kor hirdetett pályázatot, 
melyen „Imre király" czi- 
mű festményével meg
nyervén a dijt. azt tüstént 
olaszországi útjára fordí
totta.

Bár nem a legnagyobb 
tetszést aratták addig mű
vei, s bár irányának sok 
ellensége volt, de ez nem 
hátráltatta czélja kivitelé
ben, mert meg volt róla 
győződve, hogy nem az 
irány az, mely nem tetszik, 
de annak tökéletlen kivi
tele, mert a közönséget 
átalán vagy a megszokott 

uj Ízlés, vagy még az uj Ízlésen is túlmenő ecsete- 
lési ügyesség, hatás ragadja el, nem pedig az 
igénytelenül eltakart egyszerűség és szellem, mely 
századokon át fenmarad, mig sok uj eltűnik.

Olaszországba 1856-ban utazott s három évet 
töltött el Rómában, hol a régi, de legnagyobbszerü 
iskolában feltalálván vágyai eszményét az antik
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gyűjteményekben, művészeti könyvtárakban és az 
élű legnagyobb művészekkeli érintkezésben, több 
nagyobb művet festett, melyek Rómában is kiállít
tattak. Azonban pénzkeresés miatt kisebbszerii 
munkákkal is kellett fáradnia, a miért őt Cor- 
nelius is megrótta, nem tudván, hogy hazánkban 
mily jövőt biztosíthat magának a művész a nagy- 
szeriiséggel.

Hazánkból semmi megrendelést nem nyer
vén, sőt a pesti műegylet által is mellőz,letvén, mig 
a bécsi tárlat több képét megvásárolta, —  kény
telen volt Rómát odahagyni.

Rahllal folytonos összeköttetésben lévén, ki 
akkoriban a bécsi arsenalhoz készített tervét vele 
és együttműködésével óhajtotta kivinni. —  Corne- 
lius. mint a legnagyobb művészi tekintély. Thánt 
Rómában megbizta egy levélírással, melyhez csatolt 
saját soraiban kijelenti, hogy Auslriában oly nagy
szerű művet készíteni, mint az arsenal festése, csu
pán csak Rabi volna képes.

Rabi e lépés daczára sem kapta meg a meg 
bizatást. Báré Szína azonban olvasván Cornelius 
levelét, Rahlt nagy megrendelésekkel örvendez
tette meg, és igy e levél folytán jutott Tlián Mór 
is azon szerencséhez, hogy b. Színának két na- 
gyobbsz.erü képet festett Homér Odysseájából, mi 
Rómában tartózkodását megkönnyité.

Kiülvén Olaszországban a háború, az idegen, 
kivált az angol utazókat, kik Rómában a művészek 
Moecaenásai szoktak lenni, elriasztotta. Szina képei 
bevégzése után tehát Pestre jött, hol azóta a mű 
vészegylettől kitűzött két pályadijt nyert, azonban 
magánmegrendeléseknek most sem igen örvendhet, 
és olcsó oltárképek, vagy kisszerű életképek fes
tése mellett várja a jövőt, melyben a művészet szá
mára is hajnal derül hazánkban.

Művészetének fejlesztésére legnagyobb mérv
ben bírtak Cornelius. Overbeck, Wagner. Riepen- 
hausen, Genelli. Vemet Horác, Gallait, Riccard és 
számos idegen művész, kikkel külföldi utazásában 
érintkezett.

Nagyobb művei, melyek alkalmilag a közön
ség által érdemesek a megtekintésre, ezek:

„Mária mennybemenetele," oltárkép, 0 -Be
csén, —  „Mária és József." oltárkép, Kreuzstádtén- 
ben, —  „Mária születése," oltárkép, Kálón. „Anna 
és József," oltárkép, Szigetvirott. — „Mater dolo- 
rosa," oltárkép, Sopronban. —  „Imre király," és 
„Nyári Lőrincz szolnoki csatája." a nemzeti múze
umban. —  „Béla futása" - Attila lakomája" s több 
arcz- és életkép Latinovies Lajos urnái Madarason, 
a Bácskában. —  Két nagy tájkép. —  Két életkép 
s Ariosto költeményeiből két kép. Urovicsné asz- 
szonyságnál Pethőíalván. -  „Odysseus és Nautika" 
s „Odysseus és Penelope" b. Szína palotájában, 
Bécsben. S Z O K O L Y  V IKTOR.

a v i lá g  k e z d e té tő l  a  J e le n k o r ig .
VI. 1 rómaiak.

K. e. 509. évben, midőn még Karthágó a 
hatalom tetőpontján állott, mint a tengerek ura irta 
elő az első hajózási szerződést s egyszersmind 
megszabta a túl nem léphetési határvonalat a még 
akkor csak a szárazföldön s csupán önfentartásá- 
ért harczoló Rómának, s nem sejté, hogy azzal sa
ját megsemmisülését irta meg.

Sőt a második hajózási szerződésben is K. 
e. 348. évben a Szép-fokhegy tüzelék ki határvo
nalul a rómaiaknak, melyen túl setn kereskedel
müket, sem pedig tengeri rablásaikat űzni nem volt 
szabad.

De már 280. évben K. e. 10 római hadihajó 
jelent meg a tengeren Duillius vezérlete alatt, 100 
karthágói hajó felett győzelmet nyert, s ezzel meg
kezdődött a Karthágó és Róma közötti háború, 
mely a kereskedelmi viszonyokból eredt. Öt év 
múlva pedig egy 350 hajóból álló római tengeri
erő által megveretett, s ezzel a világuralmat a ró
maiak részére dönté el a sors.

Karthágó legyőzése után a rómaiak hódítá
sai rohanó léptekkel haladtak mind a három világ
részben. s lángba, vérbe boriták az akkori világot; 
a földgömb terjedelme s azzal együtt a földisme 
azonban vajmi keveset, de annál többet nyert belső 
érdemében.

Uj földrészek ugyan nem fedeztettek fel, ha

nem az eddig ismertek belsejökben át meg átfürkész- 
teltek.

Spanyolország, Gallia, Germania, Helvetia 
és Britannia csak annyira ismert földek voltak, mint 
jelenkorban Uj-Guinea, Madagaskar, Borneo és Uj- 
Holland. Létök tudva volt ugyan, de alkotásuk, la
kóik és természeti adományaik titokban maradtak. 
Mindezeket Róma hódítási szelleme napfényre de- 
rité s a fenelősorolt tartományokon Róma győztes 
fegyverei átvonultak.

Görögország legyőzésével nyitva állott az út 
Ázsiába, hol Róma harczszomjas bajnokainak végre 
határt vetett a rettenthetetlen pártlius lovasság.

Germania és a Duna délpartja Róma marta
léka lön. éjszakon pedig a scottnk, germánok, dá
kok és szarmaták szabták meg a római birodalom 
határait

A  földismének azon tudományos részét moz
dították elő a rómaiak, melyet ország- s népismé
nek nevezünk.

A  rómaiak legkedvenczebb foglalkozása Gö
rögország meghódításáig a fegyver-forgatás volt; 
a görög tudósoknak Róma városába beszivárgásá
val azonban a görög míveltség is átszivárgóit oda 
s habár a köztársaság idejében, valamint a csá
szárság alatt is a tudományok s a szép művészetek 
sok hatalmas patríciusban épen úgy, mint Caesa
rokban pártfogókra s előmozdítókra találtak, mind 
a mellett Róma a miveltség azon fokát soha el nem 
érhette a melyen Görögország, különösen pedig a 
tudományok s művészetek hazája, Athéné állott, s 
Athéné mindig tekintély maradt tanodáival s mű
vészeteivel a rómaiak, sőt az egész világ elölt, 
melyek később Byzanluimba szivárogtak át.

P o l y b i u s  Acltaia városi születés (K. e. 
146. é.) több ezer földiéivel együtt Rómába hur- 
czoltatott s 17 éven át Itáliában belebbezve élt 
szerencsétlen sorsosival együtt, mig végre láng
esze s tekintélye által kivívta saját, s a vele szen
vedők szabadságát, a midőn afrikai Scipio barátsá
gát megnyerte, kit, mielőtt az Alpeseket, Galliái 
és Spanyolországot beutazta volna, afrikai hadjára
tában kisért.

Polybius többé vissza nem tért hazájába 
Karthágó lerombolásánál jelen volt. s Scipio pa
rancsából birtokába vette a volt karthágói gyarma
tokat. 0  volt az első, ki a római hajórajjal az A t
lanti tengerre evezett. Ezen utazást a régi Írók 
bölcs modora szerint, t. i. a történeteket a szín
hely körülményes leírásával adja elő, miáltal a föld
ismét nagyon előinozdilá.

Polybius az előbbeni Írók műveit segélyül 
felhasználta s a földkerekséget hat égaljra osztotta, 
két hidegre t. i. a sarkkörökön kívül, két mérsé
keltre a sark- és for-körök között, és két forró 
égaljra, melyeket ő valószínűleg saját tapasztalá
sából Ítélve, lakhatóknak nyilvánított.

Felette jeles Polybiusnak azon állítása ; hogy 
a földgömb az egyenlítő alatt domború, követke
zésképen magasabb is, mint a többi égalj alatt; 
mi valóban igy van.

A  gondviselés megőrzé számunkra a Po ly- 
bius jeles műveit mai napig.

VI. Római Caesarok alatti fölfedezések.
Julius Ceasar hadjáratai felette lényegesek a 

földismére nézve, melyeket ő szakavatott tollal ír 
le s melyek oly számos helyrajzi jegyzetekkel van
nak átszőve, hogy még ma is lépésről lépésre kö
vethetni azokat.

A  Caesar nagyravágyásavéres harczokatidé
zett e lő ; de ezen hadjáratok leírása, különösen 
pedig az általa irt „Emlékiratok," nemcsak a tör
ténelemre, de egyszersmind a nép - s földismére is 
remekműnek mondható.

A  gallusok és a hónukba betört germánok 
közötti harczok utat törtek Caesarnak az ügyeikbe 
elegyedésre, mely 8 évi véres háború után a gal
lusok leigázásával végződölt.

Az akkori Gallia, a mai Francziaország, Bel
giumból és Holland déli részéből állott. Gallia szá 
mos kisebb népek hazája, általában bárom, u. m. 
belga, celia és aquilani néptörzs a állal lakott 
föld volt.

Az Oczeántól a Rhenusig terjedő északi 
részt a belgák, egy német eredetű, harczvágyó és 
Gallia leghősibb népe lakta, melynek legyőzése

legnagyobb küzdelembe s áldozatba került R ó
mának.

Azoktól délnek a Garonne, Marne, ás Seine 
folyók, valamint az Oczeán, Rlienus folyam, az A l-  
pesek és a Földközi tenger között, a celta nép 
honolt, mely a népesség legnagyobb részét képezte.

Az aquitánok, ibériai származású és a celták- 
tól nyelvben és szokásban különböző néptörzs, a 
Pyraeneus begyei és a Garonne folyó közt teleped
tek le, s leginkább a partkörnyék felé terjedtek el.

Egész Galliában, egyes államokban, kerüle
tekben, helységekben, sőt minden háznál, pártfő
nökök uralkodtak, kik a legnagyobb tekintélyben ál • 
lottak.

Az embereknek két'osztálya létezett itt, mely 
halálommal s tekintéllyel birt, a druidák (a pap
ság) és a lovagok (a nemesség).

A druidák a vallás szertartásairól és az ifjú
ság neveléséről gondoskodtak. Az állam, valamint 
egyesek peres ügyeit, mint bírák intézték el, ha
tóságuknak mindenki vakon aláveté magát.

A gallusok felette babonásak s vallásukban 
rendithetlenek voltak. Főisteriök Mercur, Jupiter 
istenek királya, Apollo anyagi-kór előzője. Mars a 
harcz istene. Minerva pedig a művészetek és kézmű
vek oktatója volt.

A férfi, neje s gyermekei élete felett felelő
ség nélkül intézkedett slb.

Britanniában majdnem hasonló szokásokat 
talált Caesar a celta népiájnál. mely ide a belga par
tokról költözködött át.

Egy  más, később caledoni néptörzsnek neve
zett lakóit Brittaniának, nyelvre, vallásra és szo
kásra a cella néptől különbözőnek találta Caesar az 
első (K. e. 55. é. tett) partra szállása alkalmával, 
azon helyen, hol jelenleg Deal városa fekszik a 
Cantium (Kent) kerületben.

Miután Caesar attól tartott, hogy a majdan be
következő viharos évszak útját a visszatérésre el
vághatná, mintegy három heti ottmulalása után, 
a nélkül, hogy a tengerparttól nehány mérföldnyire 
belebb haladt volna, visszatért Galliába.

A következő 54. évben K. e. történt második 
hadjárata sokkal vakmerőbb volt, miután Britannia 
belsejébe 12 mérföldnyire nyomóit, a Tamesis-en 
(Themsén) átkelvén, a brit csapatokat megverte. 
Azonban ezúttal is néhány havi időzése után elha— 
gyá a szigetet, melynek alkatáról azalatt némi felü
letes ismeretet szerzett.

A  római írók által ezen szigetről gyűjtőit tu
dósítások egyáltalában hiányosak s e következők:

Caesar szerint Bitannia három részből á ll: 
Britannia és Ibernia (Irlsnd) s ezen két nagyobb 
sziget közt fekvő Mona (Mán) szigetből.

A  druidák szolgálata, mely Britanniából szár
mazott. itt még a maga tiszta valóságában fenállott, 
és a kormányforma az egyes celta államokban 
ugyanaz volt, mint Galliában.

A dél felé lakó törzsök, különösen karitiak, 
miveltségben a többi népfajok felett állottak s a 
földmivelésben igen tapasztaltak voltak ; gabnájok 
nagy mennyiségben termett, melyet barlangokba 
takarítottak ; lakhelyeik a gallusokéhoz hasonlító
nak ; marháik s más házi állatjaik nagy bőségben 
voltak.

Az ország belsejében horgonyt, a partkör
nyéken vasat, de csak csekély mennyiségben lehtett 
találni. Az érczet. vagyis a vaslemezeket, pénz 
gyanánt használták. Ruházatuk honi szövetből ál
lott, gyűrűt is viseltek, rendesen a kéz második 
ujján, nyakokat pedig vas vagy veresréz láncz 
ékíté

Mindezekről az éjszakon és nyugaton lakó 
népek mit sem tudtak ; ezek vagyonukat csordáik 
számához s legelőjük terjedelméhez mérték. Hús 
és lej volt az eledelük, ruházatuk pedig állatbőr. 
melybe burkolva, a hideggel, viharral és az esővel 
daczoltak.

Az éjszaki végvidéken lakók a marhatenyész
tést sem űzték, hanem a zord vadonokban a vadá
szat bizonytalan zsákmányán tengődlek, majdnem 
meztelenül jártak, s az elemek viszontagságai ellen 
a sűrű vadon s barlangjaik védték őket.

Ezen életmód megedzé Lestöket, közönyössé 
tette őket minden küzdelmek s nélkülözések elvi
selésére, de egyszersmind rablókká, vérszomjasok
ká s bosszúállókká is aljasitá le őket.
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Vallásuk szokása szerint testöket színezték 
s egész alakúk borzalmat gerjesztő külsőt kölcsön
zött nekik. A  csatában bódultán s vad rivalgással ro
hantak a római légiókra, s első pdlanathan zavart 
idéztek elő; a rómaiak nyugodt kedélye azonban 
végre is győzedelmeskedett rajtok.

A briteknél még sokkal borzasztóbbaknak 
tűntek fel a germánok ; s a midőn Caesar sergei ve
lők Galliában először szembeszállottak, az általá
nos rémület oly nagy 
volt, hogy a táborban 
mindenki megtevő vég
rendeletét s elkerül- 
hetlen halált várt fejére.

Caesar Germania bel
sejében egy fényes 
győzelem által óhajtá 
ezen réműletes benyo
mást a rómaiak szivé
ből kiirtani; miért is 
kétszer kelt át a Rhe- 
nus folyamon, de mind
annyiszor rövid ott tar
tózkodás után, a nélkül, 
hogy czélját elérte 
volna, a balpartra visz 
szatérni volt kénytelen.

Miután Caesar a k i
etlen és sűrű erdősé
gekkel borított Germa- 
niába belebb eresz
kedni nem bátorkodott, 
kénytelen volt azon tu
dósításokkal , melye
ket a vele barátságos 
viszonyban álló Dbieria 
népe, mely a Lahn és 
Köln között élt, vala
mint a mit a Galliába 
átköltözködött német 
törzsök adhattak, meg
elégedni.

Mint legnagyobb, 
legvitézebb és csak a 
halhatatlan istentől le
győzhető n é p , jelle
meztettek a suevek 
(svábok), kik a keleti 
tengertől a Közép- 
Rhenusig laktak, s ak- 
kortájbán minden vál
lalat élén állottak.

A  germánok élet
módjukban s belszer- 
kezetökben nagyon el
térlek a gallusoktól.
Nálok nem létezett 
előnynyel bíró papi
osztály. valamint az ál
dozathoz való vonza
lom sem. —  Istenek 
gyanánt a napot, a hol
dat és a tüzet imád
ták, mivel ezeket lát
ták s elvitázhatlan be
folyásukat valónak 
vették,

A  vadászatés a harcz 
fő foglalkozásaik vol
tak, egész éltökön át s 
kora ifjúságuktól a 
folytonos erőgyakorlat 
smunkálddás által ed
zett férfiakká váltak.
Ruházatuk egyszerű, 
élelmük pedig hús, tej 
és sajt volt, a földmű
velést csak kedvet
lenül űzték,

A  rablás nálok nem 
gyalázat, sőt elkerül- 
hetlen szükség volt, s az ifjúság harczvágyának fel
élesztésére szolgált, de csak idegen földön, az or
szág belsejében halálbüntetés alatt tilos volt.

Háború idejében a vezért a népgyülésben 
választották, kinek élet s halál feletti hatalmat 
adtak.

A  vendégszeretet megsértése bűnnek tekin

tetett, az idegen nálok, bármily járatban is sértet
len maradt.

Régibb időben a gallusok hősebb nép vol
tak, mint a germánok; minthogy nagyon elszapo
rodtak, a Rhenus jobb partját megnépesitették.

A  tectosagok, kik a hercvniai erdőségekben 
laktak, igazságos voltuk és vitézségük miatt nagy 
tekintélyben állottak ; ezek szintén galliai származá
súak voltak, de miként a germánok zord és nélkü-

A  híreymai erdőség 9 napi járó föld széles, 
hossza pedig Helvetiától a Duna folyam hosszában 
egészen Dáciáig (a mai Erdélyországig) terjedt. 

(Folyt, köv.)

POTEMKIN  ÖDÖN.

löző életmódot folytattak,.élelmük és ruházatuk is 
hasonló volt amazokéhoz.

A  tectosagok törzs rokonai azonban, kiknek 
országa a római birtokok közelében feküdt, nagyobb 
kényelemnek és finomabb élvezetnek adván magokat, 
hareziatlanok és függők lettek, s a Germánjában 
lakó testvéreikkel nem mérkőzhettek.

A P a n n ó n ia  szob or.

Mai képünkön áb
rázolt jeles szobormű
vel az erdélyi nők tisz
telték meg D eá k F e 
r e n c  z nagy hazánk
fiát. E  mű talapzatával 
együtt 16  —  18 hü- 
velyknyi magasságú 
szoborcsoportozat s 
A 1 e x i, jeles tehet 
ségü szobrászunk mű
ve. A pompás bronz 
mű nyolezszögü talap
zata történelmi neve
zetességű ritkaság, Szt. 
István székesfehéri ba
zilikájából kiásott osz
lop darabból készült, 
melyet Henszlman Imre 
barátjától kapott a mű 
vész. —  A  talapzatba 
metszve e sorok állnak; 
„ D e á k  F  e r e n c z- 
n e k ,  —  E r d é l y i 
n ő k  —  e m l é k ü l  
1861  re." A lább: ,,A z 
a l a p k ő  —  S z e n t  
I s t v á n  é.“ Már ezen 
emelkedett költői m eg
testesítése az eszmé 
nek eleget mond a 
műről, s tán szükség
telen mondanunk, hogy 
a teremtő erőhöz a k i
vitelben tanulmány is 
járul. E  fenséges szép 
alakok ; a nő helyzete 
mely a sajátszerűség 
miatt kecséből mit sem 
veszt; a fiú alakja ál
lása első pillanatra ko
molyabb inagasztosab- 
bat mutat; az Ízletes 
gazdag redőzet, s a 
művészi csoportosítás 
mind a nagyszerű be
nyomását hagyják ma
gok után. Nem kis fel
adat volt szoborműre 
szűrt adni, s e felada
tot szintén oly ügyes
séggel oldotta meg 
Alexi, hogy a művé
szien rendezett redő
zet a test szépségét s 
annak szép idomait 
legkevésbbé sem alak- 
talanitja, hanem a nél
kül, hogy a szövetet 
kivetkeztetné eredeti
ségéből, azt igen ne
hézkessé vagy köny- 
nyüvé téve, és a nélkül 
hogy hatását elidege- 
nitné, alatta minde
nütt látjuk domborodni 
a testet.Szóval az egész 
mű fogamzata és kivi
tele remek, s becsüle
tére válik hazai művé
szetünknek. Az ércz- 
munkát Sauter bécsi 

fém vésnök végezte ritka pontossággal és ügyességgel, 
különösen a husrészeknek jellegzése kitűnő, a vas
ing, babérkoszorú, s a szövetek nemezése igen 
nagy szorgalmat és pontos munkát tanusit.
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Magyartörtcnelmi rajzok.
Ú j j á  s z e r v e z é s .

Ezeredik évben K. u. augusztus hó tizenötödikén 
ment végbe az első magyar király ünnepélyes megkoro- 
náztatása. E nap első nay>ja volt a magyar nemzet uj 
életének. Más cselekvők, más eszmék, más intézmények, 
más világ. A fővezér nem létezett többé ; helyét a ki
rály foglalta el, pedig milyen király ! Isten kegyelméből 
való, isteni tekintélyű, apostoli fejedelem, kit Krisztus 
szentegyházának főpapja, felü'ről nyert hatalmá
nál fogva, kent, szentelt fel azzá és olyanná, mint az ó- 
testamentomi főpap Sault és Dávidot, vagy az uj szö
vetségi pápa Nagy Károlyt.

E szentesített, apostoli király személyét már nem 
az egykori „h ét, m a g y a r "  ivadékai környezék többé 
közvetlen, az etelközi szerződés szellemében ; hanem az 
imént behozott s győzedelmes keresztény vallás, és rom. 
kát. egyház f ő p a p j a i ,  kik a magyar nemzetet és 
fejedelmi családját a barbárságból kiemelték, a kereszt- 
ség vizével Krisztus híveivé átszentelték, azok lelki 
atyáivá lettenek, és mindezért a nemzeti, meg királyi 
javakból roppant uradalmakkal láttatván el, az ország s 
fejedelem legislegelső tanácsosaivá, a nép kizárólagos 
tanítói s nevelőivé emeltettek. Igen, a p a p s á g  lett az 
ország első rendévé. Ez így volt akkor Európának többi 
nemzeteinél is, mint valaha Ó-Egyptomban s Izraelben, 
vagy ma is van a bramaismust, és lamaismust valló né
peknél.

Kik az Árpád családdal az ős szerződést meg
kötötték, azon tőrzsfők utódai tehát, nem képezték többé 
az első országos rendet, hanem csak a második 
helyet foglalták a király körében szintúgy, mint akár a 
kormány, akár az ország tanácsában. Sőt, hogy tulhatal- 
mas voltuknál fogva se a királyi családnak, se a nem
zetnek ne lehessenek oly könnyen veszedelmére, István 
király egész u j o r s z á g n a g y  r e n d e t  sorozott hoz
zájuk : a nemzetségek fejeiből, a bevándorlóit nagyurak
ból, a megyék várnagyaiból s a benszülött népiségek 
legvagyonosabbjaiból.

E két rendnél sem állapodott meg István, hanem 
a v i t é z e k  osztályát is rendi rangra emelte ; részint 
örök birtokul hagyván nekik a földet, mely a nemzetség 
közterületéből tán már úgy is kezöknél vala, részint 
megadományozván a benszülött és bejött külföldi ke
resztények közül a kitünőbb vitézeket s azokat igy or
szágos nemesekké avatván.------

A három rend behozatala s szervezése által az 
ősi alkotmány lényegileg meg volt változtatva, a törzsök 
majdnem fejedelmi hatalma megtörve, vagy legalább 
tetemesen korlátozva ; mig viszont az országnagyrendet 
az újból felállított köznemesség tömege s vitéz volta 
egyensulyozá. holott birtok, személy, kormányzási stb. 
joga egyenlő vala a főnemességével. Ilyen, egymást el
lensúlyozó elemek közepette könnyebb lett a királyság 
szerepe, mint annak előtte a törzsfők korlátlan hata l
maskodása alatt. Az alkotmány alapja kiszélesedett, a 
szabadság eleme megszaporodott.

A  szabad úri rendek mellé említhetjük a kivált
ságolt városok iparos és kereskedő osztályát mely, az 
akkori törvényekben vendégek, s z a b a d o k ,  p o l g á 
r o k n a k  czimeztetik, s adóra köteleztetik. — Ami ez 
osztályon alul létezett, az mind a v á r n é p vagy p ó r- 
s á g tömegébe tartozott, majd várbeli, majd királyi 
vagy más urasági föld darabkáin települve s a termeszt- 
mények fele részével, meg mindenféle szolgálatokkal 
adózni lekötelezve. A z u d v a r n o k o k  osztálya is kü
lön említendő, kik a királyi s egyéb úri udvarok s ura
dalmakon mindenféle hivatalok s tisztségeket viselve, 
uraik árnyékában a köznép durvább szolgálatjai s ter
hesebb adózásaitól mentve valáuak. Ezen osztály annál 
nagyobb számmal létezett amaz időben, minél több volt 
a királyi, főpapi, országnagyi s nemesi kúria vagy ud
var (kastély), melyekben az akkori nagyúri, mondhat
nék, kis királyi szokás szerint számtalan lehetett a 
tisztviselők s szolgálattevők serege.

Hogy ez időtájban vége vala már a nemzetségi 
közös birtoknak, meg hogy az Istvánféle törvények (I. 
t. k. 6. 7. ez ,11. t. k. 2. ez.) már a s z e m é l y e s  és  
c s a l á d i  b i r t o k o t  szentesitik, szükségtelen, a fen
tebb előadott rendi szervezet után, bővebben magyaráz
nunk, azt az egyet csupán el nem hallgathatjuk e helyen, 
hogy a birtok szentsége mellett, István alatt a s z e m é -  
l y e s  s é r t h e t e t l e n s é g  j o g a  i s  — az élet e 
ritka kincse — vala biztosítva (I. 23. ez.)

A rendi és birtokviszonyok ilyetén fejlődtével 
tágabb körű lett az országos, fejedelmi t a n á c s  is ;

midőn abba nem csak a törzstok nemzetségei, mint az
előtt, hanem az ujdou papi, fő- és köznemesség tagjai, a 
várnagyok kitünőbbjei, sőt tán a városok bölcsebbjei is 
meghivattak. E királyi, országos tanács vala akkor bi
zonyosan ama törvényhozó testület is, melynek gyakori 
gyűlései s értekezletei a ránk maradt Istvánféle saját
ságos bölcseségű törvényeket eredményezték.

Ha már a király a birtoknak volt osztogatója, s 
rendek teremtője. ha ő indítványozta s szentesité a tör
vényt ; ki másban pon’osulhatott volna, hát a kormány, 
az igazság ügye, a honvédelem, végre az oktatás és egy
ház dolga? És valóban, mind ennek fejében István köz
ponti kormányt s főfő bírói széket alapított udvarában s 
főnökévé annak a, nádorispáut (Palatínus) tette ; a vár
megyékben pedig maga helyett várnagyokat (comes pa- 
rochianus) nevezett, hozzájolc mellékelvénkét-két birőt, 
valószínűleg, a megyei nemesség által választandót.

A honvédelmet illetőleg, két sereg határoztatok 
szükségesnek : a k i r á l y i ,  meg a n e m z e t i .  A kirá
lyinak ezek valának elemei: a) a kisebb birtoka várka
tonák, b) a bevándorlók, s földdel ellátott vitézek; 
c) a benszülött keresztények közül birtokosságra emelt 
polgárok, végre d) a zsoldos fegyveres népek, a királyi 
kincstár erejéhez képest, melynek forrásait: a só, a bá
nyák, a királyi s országos javak jövedelmei s a nemne
mes nép adója tevék. A nemzeti sereget képezték: a 
főpapság, az országnagyok és a nemesség úri személyei 
s azoknak hadnépei, kötelezve lévén mindenki személyes 
katonáskodásra, ki földet birt, s szabadságban,rendi jo 
gokban részesült; nem tartozván egyébiránt háborúba 
menni, csak a király vezérlete alatt, sem az ország ha
tárain kívül, hanem ha jószántából — mi is a király 
önkénynek tetemes gátokat vetett, mig egyúttal eszköz 
is volt a nemzet kezében zsarnokság ellen bármikor 
hathatósan kelni fel.

Az ujdon e g y h á z  és annak papsága különös 
tekintetet érdemel. István, maga lévén apostola ezen 
egyháznak, azt természetesen, mint kedvencz ültetvé
nyét, szerfeletti kegyelet, buzgalom, bőkezőség s lelke
sedéssel ápolá, dúsgazdaggá, hatalmassá tévé, és függet
lenné, oly mértékben, miszerint az, úgyszólván, külön, 
sajátságos álladalmat képezett az államban. Gyermek
ded jámborságában István úgy vélekedett, mint valaha 
Nagy-Constantin: hogy t. i. a főpapnak, ki istennek 
egyedül felelős, halandó ember nem lehet bírája, és 
papon csupán pap biráskodhatik ; meg hogy a népeknek 
más nevelője s oktatója képzelhetetlen mint szintén a 
papság. (Ez vala egyébiránt az akkori kereszténység 
átalános gondolkodási módja; ez ma is az európai poli
tikának legmélyebb elve, melyet a nyugat a szolga kelet
től örökölt). És ez elv alapján akkép szerződött a hier
archiával, hogy ez a nép, sőt a nemzet fegyelmezését, 
lelki ellátását magára vállalja és vezesse, a királyi ha
talom kara pedig neki ezen eljárásában mindenkor szol
gálatára, segítségére legyen. így nőtte ki magát az uj 
egyház nagyszerű erkölcstanodává, s népnevelő taninté
zetté ; melynek szelleme ma is él, és a katolicismusban, 
úgy, mint protestantismusban egyaránt érvényes kedve 
munkálkodik.

Ezen korszerű alkotmányujitás, ennyi uj törvény, 
ennyi uj intézmény, ennyi uj gondoskodás és erélyes ki
vitel minden tekintetben, s áltáljában az egész faj és 
ország ily szerű emelése méltó dicsőségére válik az Ist- 
vánkori nemzedéknek, mint, pedig tán mindenek előtt, 
magának az első magyar királynak. Az akkori Európa 
ezekhez hasonló állami tetteket nem mutathat fel, a ma
gyar fajta pedig nyolezszáz éven át sem birt ily eredeti 
gondolkodást és cselekvőséget kifejteni.

Természetes, hogy ennyi újítás, ennyi uj érdek s 
viszony előidézete, uj jogok ekkora terjesztése, szóval 
ilynemű újjászületés vajúdások, ellentörekvések, sőt vér 
nélkül nem történhetett. A volt törzsvajdák és nemzet- 
ségfők utódivadékai nem igen akartak lemondani kizá- 
lólagos uralkodói előjogaikról, készek, a dölyfös fajták, 
inkább ezeknek romjai alá temetkezni, mint azokat má- 
so' kai megosztani. így keletkezett aztán, ily elégedet
len olygarcha népek csatlakozásai által az ifjabbik 
G y u l a  erdélyi vajdának lázadása, i g y O c h t u m n a k ,  
valahai Glad utódának s a mai bánság urának fegyveres 
ellenszegülése a magyar fensőség ellen. Hogy István ki
rály mind a kettőt a hadban legyőzte, Erdélyt Magyar- 
országhoz csatolta, s azonkívül még Moldvaország vezé
rét K  e a n t  is, mint Gyula szövetségesét, ott a maga 
országában megverte, sőt megölte ; és mindezen tettek 
által az ország egységét, nyugalmát s tekintélyét hely
rehozta : mintegy futólag említjük, csupán; röstelvén a 
szép szellemi államteremtő működések s tények rajzát 
otromba harczok vérével szennyezni. Azért csak egy

szót még e tárgyról: hogy István 1003 óta, melyben 
Ochtum uralma s életének véget vetett, egész 1029-ig, 
az az egész huszonhat éven át fegyverhez nem nyúlt, 
hanem egész erejét s tevékenységét a belügyeknek, nem
zete s családja emelésének szentelte; annyira hogy e 
magas érdekek miatt az ágostai ütközet (955) óta elsza
kadt Horvátországot sem bántotta, sőt a Morava vizen 
túl feküdt darab magyar földet a cseh Bretislavnak át
engedte, és, csakhogy nyugalma legyen mindenfelől, 
mind vele, mi íd II. Konrád császárral békességet kötött 
1030-ban.

Ennyit tett István.
Mondják : sors, természet, gondviselés úgy keze

lik az igazság mérlegét, hogy a jót jutalom kövesse, 
szenvedés jusson a gonosznak. Istvánra azonban, ki egy 
nemzetet újjá teremtett, ki egy jobb vallást gyökerezte- 
tett meg Európa egyik országában, ki egy államot, egy 
egyházat, és dynastiát alapított, ki a meglelt szabadsá
got nem ölte ki, mint Augustus, hanem szélesbitette, 
szervezte és szilárdította ; Istvánra, ki mind ez által any- 
nyi népek jobblétét eszközölte, sőt nagy jövendőjüknek 
is rakta le magvait, de különben maga is legjáinborabb, 
legisteufélőbb lelkek egyike vala ; ezen Istvánra mon
dom, ama rejtélyes hatalom annyi csapást mért, hogy 
tán még a sírban is szenvedett bele.

Első csapás: Unokaöcscse, nővérének és .relenczei 
Urseo Ottónak fia, Péter, magyar udvarhoz került olasz 
olygarcha természetével, miután apja, a nép által elüzet- 
ve, Constantinápolyba menekült. Második csapás : Fia, 
Imre,kit szent Gellért remek szerzetespéldánynyá s juh- 
jámborrá idomít vala,házasságban szűzen meghalálozott, 
hat nappal azon nap előtt, melyet apja arra tűzött 
volt ki, hogy neki a királyi hatalmat átadja. —Harmadik 
csapás: Neje, Gizella Xantipévé fajult és Pétert vette 
pártolása alá. — Negyedik csapás j A király beteges 
lesz s a testi fájdalmak alatt kedélye is senyved. Ötödik 
csapás: Utódjáról gondoskodván, kínos küzdelmekbe ke
veredik feleségével, ki gyűlölvén vagy félvén az Á r- 
pádfiakat, Pétert törekedik felérőszakolni. — Hatodik 
csapás : Betegsége aggasztó haladtában Vazult, Mihály 
nagy bátyja fiát,nevezi ki utódjául, de a kamarilla meg
előzi futárait és Vazult megvakítatja. Hetedik csapás: 
Eliszonyodva Vazul sorsán, s átlátván, hogy kígyókat 
ápolt kebelén, meg a fennlévő árpádcsalád életvesze
delmét hátrál asszony elől és maga elejébe hivat
ván Szár László, másik nagybátyja három fiá t: aggo
dalom s rémülettel kéri, inti, sürgeti, hogy menekülje
nek a gonoszok mérge s láthat!an fegyverei elől. — 
Nyolczadik csapás : Testilelki betegeskedésc kínszenve
déssé fejlődik. — Kilenczedik csapás : Gizella megles 
annak kábító perczeit s Pétert jelölteti vele ki trónu
tódnak. — Tizedik csapás : Még halálágyán is, éjszaka 
idején neki mennek tőrrel a gazok, és meg is ölik vala, 
mint házasság és dynasticus elv martyrját, ha a gyilkos 
meg nem döbben és lelkiismeréte villámai alatt a beteg 
ágyánál le nem roskad. — A kinszenvedett uralkodó 
meghalt, s ekkor zudult le az egyptomi számot tetéző 
tizenegyedik csapás: Istvánt Péter váltotta fel, mint 
egykor Mark-Aurélt Commodus. A.

Élettani levelek.
i.

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

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

Főkép a vörös vérről fogok szólam, 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°/0-át teszik.

Kétféle vérsejtek vannak; narancssárgák és szín
telenek. Amazok száma eraezekét sokszorosan felül
múlja.

A  narancssárga vérsejtek az embernél és az em
lős állatoknál korongalakuak s középén mindkét olda
lukon bemélyedvék; átmérőjük az embernél 0,0072 
milliméter (1 milliméter 3 vonalnál valamivel kevesebb), 
mig vastagságuk átmérőjük harmadát alig üti meg. A  
többi emlősök színes vérsejteinek nagysága az emberé
től többé-kevésbbé eltér, azonban nincsen határozott 
nagyság, mely után indulva, meglehetne mondani, hogy 
valamely vérsejt emberből vagy más emlős állatból van- 
e ; úgyszintén más különböztető jelek sincsenek.

Egy köbmilliméter vérben 4,500,000— 5,000,000 
narancssárga vérsejt van. A  férfiaknak több vérsejtjük 
van, mint a nőknek és a gyermekeknek.
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A teve a többi emlősállatok között kivételt ké
pez, minthogy narancssárga vérsejtei köröczalakuak, 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 kidomborod
ván:! Ha tehát valaki mondaná, hogy valamely vércsepp 
vagy vérfolt madárvér, s górcső alatt korongalaku na
rancssárga \ érsejteket lehetne csak találni, bátran mond
ható volna, hogy nem beszél igazat, mig a górcső azt fel 
nem deríthetné, miszerint a korongalaku vérsejtek em ■ 
bérből vagy más emlősállatból valók-e.

Legnagyobbak a proteus anguneus nevű hal vér
sejtei, melyek nagyobb átmérője tízszer akkora, mint az

nedvből állanak. Ha eme nedv valamely sóoldat által 
kivonatik, a vérsejtek összezsugorodva, a legkülönfélébb 
külemet veszik fel, mig ha tiszta viz adatik hozzájuk, 
ez beléjük ivódván, felduzzasztnatak, sőt végül teljesen 
szétrongáltatnak.

Szóljunk most a vér színtelen sejtéiről. Ezek 
nagyságra a színeseket valamivel fölülmúlják, s göm- 
bölydedek, szemcsés bennékkel és szétesésben levő mag
vakkal. Összehuzékony anyagból állanak, minthogy ido
muk lassan bár, de szüntelen változik; majd hegyes, 
majd tompa nyujtványokat bocsátanak ki magukból, me
lyek ismét elenyésznek. Egészséges felnőtt férfinál kö- 
zépszámitással 335 színes vérsejtre jön 1 színtelen; 
erős, jól táplálkozó egyéneknél több színtelen vérsejt 
van, mint satnya, roszszul táplálkozó embereknél. A

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 
képződnek, 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 színe
zettének, alakúk pedig szerfelett rendetlen.

Honnét veszi a vér vörös színét ? A narancssárga 
vérsejtekből, minthogy a vérfolyadék egészen színtelen.

%
\

ember színes vérsejteinek átmérője, minélfogva, szabad 
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 vérsejteivel 
idomra nézve mindenben megegyeznek, csakhogy ezek
nél valamivel nagyobbak.

A narancssárga vérsejtek ruganyos hajlékony 
képletek, melyek szilárd fehérnye anyagból, s ezt átitató

gyermekek s férfiak átalában véve több vérsejttel bír
nak, mint a felnőttek és az asszonyok, mely utóbbiak 
eme szabály alól kivételt képeznek bizonyos időkben, 
minthogy ilyenkor a színtelen vérsejtek száma sza
porodik. Étkezés után nehány óra múlva a színtelen vér
sejtek szintén nagyobb mennyiségben vannak jelen.

A színtelen vérsejtekböl lesznek a színesek, mi
dőn az előbbiek gömbölyded alakjukat elveszítik, laposak 
lesznek és bemélyeduek, egyszersmind pedig megszülé
sednek. A sz°rvek, hol ezen átváltozás történik, a máj és

Hogy pedig a narancssárga vérsejtek a vér vörös színét 
okozzák, azért van, mert rendkívül nagy mennyiségben 
foglalnak helyet egymásután és egymásmelled. Mint va
lamely vékony és színtelen üveglemez zölddé lesz, ha 
több tétetik közülök egymásra, úgy az egyenkint na
rancssárga vérsejtek a vérnek vörös színét eredménye
zik, ha közülök több van egymásfelett, miről erős górcső 
által igen könnyen meggyőződhetni.

Gyakran láthatni sápadt, halavány egyéneket, 
különösen pedig fiatal leánykákat, főkép a serdülés ide-
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jébén. Ézekrőí mondjuk, hogy sápkórban Szenvednek. 
Náluk a rendesnél kevesebb narancssárga vérsejt van, 
miért ezeknek szaporítására kell törekedni.

A vér vörös színe különböző árnyalatokat mutat, 
majd élénk piros, majd sötét megyszinii lévén.

Ha éleny (a bennünket környező levegő térfoga
tának körülbelül l/ 5 részét teszi) hat a vérre, élénk pi
rossá lesz, mig megsötétül, ha szénsavval jön érintke
zésbe. A szénsav 6 sulyrész szénenyből és 16 sulyrész 
élenyből álló lég (Gas). A legtisztább széneny a gyé
mánt, azután az irla, miből az írónők készülnek, s vég
tére a fa és kőszén, mely utóbbiak azonban más anya
gok által — nagy mértékben eltisztátalanitvák.

Éleny által azért lesz a vér szép piros, minthogy, 
a színes vérsejtek tömöttebbekké válván, a reájuk eső 
világosságot nem igen bocsátják magukon keresztül, ha
nem visszahajtják. Ezenkívül az éleny a vérsejtek fehér 
anyagával vegyileg is egyesül, mely egyület szintén vörös 
szinü. Ha a vér a levegőn hosszabb ideig áll, mindinkább 
piros lesz , épen csak a levegő élenyének behatása 
folytán

Midőn szénsav hat a vérre, a színes vérsejtek ' ál
lománya megritkul, ezért a fény könnyebben keresztül
hatol rajtuk, s kevés hajtatik vissza, miért a vér színár
nyalatának sötétebbé kell válnia.

A szénsavhoz hasonlóan működik a viz, minthogy 
a vérsejtek állományába beivódva, ezt megduzzasztja s 
ritkábbá teszi; ha pedig a tiszta viz igen nagy mennyi
ségben adatott hozzá,a vérsejtek szétroncsolodása követ
keztében színes anyaguk a vérben feloldódik, ennek rá
eső fénynél sötét, mig áteső világosságnál világosabb szint 
kölcsönözvén, midőn egyszersmind áttetszékeny is lesz.

Ha a vérhez valami sóoldat adatik, melynek a tö
ménység bizonyos fokával kell bírnia, azon esetben an
nak ellenkezője történ, mit a víznél láttunk. A sók ugyan 
is, mint említve volt, a narancssárga vérsejteket össze- 
zsugoritják, tömöttebbé teszik, s ezért a vérre eső fény 
nagy mennyiségben visszahajtátik, minélfogva skarlátvö
rös színben tűn elő, s teljesen átláthattam

A vér tehát piros, midőn az éleny nagy mennyi
ségben van jelen, midőn a viz kevés, s igy a benne levő 
sók aránylag nagyobb mennyiséget képeznek. Piros azon 
vér, mely a tüdőktől a szív  baloldali üreibe, innét pedij; a 
véredényekenL-erésztül a’testliez megy. Ezen vér ütérinek 
neveztetik, s az élenyen kívül még szénsavat is tartal
maz, csakhogy aránylag csekélyebb mennyiségben,minél
fogva a szénsav szinhatása egészen háttérbe szorul, s 
pedig annál jobban, minél nagyobb túlsúlyban van az 
éleny mennyisége. A tüdőktől jövő vér ezenfelül még 
vizszegényebb, minthogy ottan tartózkodása alatt sok 
vizet vészit el, s igy egyszersmind só gazdagabb.

Midőn a vér sötét szinü, akkor ha nem is egészen 
éleny nélküli, de a szénsav túlságos nagy mennyiségben 
van az előbbi felett jelen. Ilyen azon vér, mely a véredé
nyekben a testtől a szív  jobb oldali részéhez, innét pedig 
a tüdőkhöz megy. A szénsav az egyes testrészekből kerül 
ki, hol ez a hozzájok vitt éleny által szakadatlanti kép
ződik, mely az ottan levő anyagokban bővenjtalált szénen- 
nyel egyesül. Az ember és az állati test anyagainak 
legnagyobb részét széneny teszi, miért eléghetők. A 
szénsav-képződés az emberi testben nem más, mint las
san véghezmenő elégés. A sötét, a testrészektől a tü
dők felé folyó vér visszéri melléknevet visel, s egyszers
mind több vizet is tartalmaz, mint a tüdőktől elhaladó 
ütéri, miért egyszersmind aránylag sószegényebb. A 
visszéri vér víztöbblete, részint a bélcsőn át felvett 
nagy vízmennyiségtől van, mely nagyobb mint a 
vérnek vizvesztessége a bőrön és a tüdőkön át, — 
részint pedig, de csekélyebb mértékben, a könenynek 
élenynyeli egyesüléséből ered, mi ismét elégésnek ne
veztetik. A viz ugyanis két légből t. i. 1 súlyrész köneny 
és 8 súlyrész éleDyből áll, melyek együtt véve a vizet 
képezik. Köneny az állati test anyagaiban széneny mellett 
mindenből találtatik, s midőn a széneny az éleny beha
tása folytán szénsavvá elég, ugyanakkor a köneny 
vizzé ég el.

A vérben levő légek vagy egyszerűen felször* 
hölve vannak, helyesebben mondva oly oldott állapotban, 
milyenben a konyhasó a vízben van, ha ezáltal felvéte
tik ; vagy pedig megkötvék. Összesen véve a vér térfo
gata 48°/o*nak megfelelő légeket tartalmaz, melyek 
közül a szénsav úgy ,a w£olyadékban, mint a vér

sejtekben helyet foglal , csakhogy az utóbbiakban 
(csekélyebb mennyiségben. A szénsav nagyobb ró* 
«ze a  vérben szorosabban meg van kötve, mig k i
sebb -része oldott állapotban található. A vérsejtek- 
mektöbb oldva levő szénsavjuk van, mint megkötött, de 
még az élőbbemből sincs bennük annyi, mint a vérfolya

dékban, bői egyébként a megkötött Szénsav íétez túí- 
mennyiségben. A szénsav a vérben sók által köttetik meg, 
milyenek a szénsavas szikéleny (a sziksónak — soda — 
fő összetételi része) és a vilanysavas szikéleny. Azon 
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 ecsetsav, 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 élenyen kívül, 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 tüdőnkre szívott levegő térfogatának körülbelül 
4/ 5-ét teszi ki. A vérben csak oldva található.

A vérnek sajátságos szaga van, mely valamely 
illékony zsír, 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 : 
fajsúlya nagyobb. A férfiak vére fajsúlyosabb, mint a 
nőké, 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 
vérhez nádczukor vizoldata adatik.

A vér mennyiségét felnőtt embernél a testsúly 
Vn-adára tehetni, mig az uj szülöttnél annak ‘/V edét 
teszi ki.

Ha a vér az edényekből kibocsáttatik, kocsonya- 
szerű tömeggé szilárdul.Ugyancsak ilyen szilárd anyaggá 
lesz bizonyos körülmények között magában a véredé- 
nyekben, igy például a  halál után, ha többé kevésbbé 
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 bevégződik. Ekkor a vér egyetlen tömeget képez, 
ha azonban tovább 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 színben tűn 
elő, lágy és hosszas czafatokká könnyen 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- 
képződés lassan megy véghez, a vérsejtek nagyobb faj
súlyoknál fogva, még a megalvás előtt alásülyednek, s a 
későbben előálló rostonya szalonna kinézésű rétegként 
foglal a vérsejtek tömege felett helyet. Az olyan szalon- 
naszerüj réteg leginkább 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 
vérfolyadékban van mintegy 9% fehérnye , s vannak 
benne továbbá vilanysavas mész és keserföld sók. A fe- 
faérpy fZ j mely a vérben található, mindenben hasonlít 
azon anyaghoz, mely a tojás fehérében előjön, s éleny, 
légeny, köneny és széne.pyből áll. A feliéraye a vérben 
szikélenynyel egyesülve tartatik oldott állapotban, b

midőn a vér nem az egészséges edériyfaíakkaí, hanem 
valamely idegén testtel, vagy megváltozott edény-fala
zattal érintkezik, a fehérnyének egy része szikéleny ét 
elveszíti, minélfogva a Yérfolyadékban oldva többé meg 
nem 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 szikéleny, s olyan vilanysavas 
mész és keserföld sók származnak, melyek kevesebb 
vilanysavat tartalmaznak, mint előbb tartalmaztak, de 
épen ezért kevésbbé oldékonyak, s igy a rostonyával 
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 rostonya képződjék, hogy a mész és 
a keserföld sók kiváljanak. Ha azonban a  véredények 
falzata bármiképen megváltozik, igy például a halál után 
vagy pedig még az életben valamely kórfolyamat által, 
azon esetben a vér még magukban 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 edényíalaknál 
kezdődik, s onnét terjed tovább. Ha a vér valamely ta r
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
tetnek, a vér ottan alszik meg először, hol a lekötés tör
tént. A vérzések csillapulására a vér megalvadás jótéko
nyan hat, igy annak megszüntetésére teljes elégséges, ha 
a vérzés csekélyfoku, mig nagyfokú vérzéseknél a vér
zőedény lekötése szükségeltetik, midőn azonban a kö
telék szomszédságában képződött aludt vér az edény el
zárást lényegesen előmozdítja. Másrészről pedig a vér 
megalvadás az edényekben veszélyes betegség szülője le
het, melyértömülésnek(thrombosis) neveztetik; ilyenkor 
az illető] testrészhez vér juthatván, a veszély annál na
gyobb, minél szükségesebb az élethez azon szerv, mely
nek az edényében az értömülés létrejött.

Ha a vér idegen testekkel érintkezésben van, ak
kor az éleny jelenléte megalvását előmozdítja. így hama
rább megalszik a vér, midőn lapos edényekben van szét
terülve ; hamarább alszik meg az élenydús ütéri, mint 
az élenyszegény visszéri vér. A megfuladtak, vagy meg- 
fojtottaknak a sok szénsavtól sötét vére csak nehezen al
szik meg. A halál után a véredényekben foglalt vér so
káig folyékony marad, még akkor is midőn az edényfa 
már igen elváltozott, mi azért van, mert a vérre a benne 
foglalt élenyen kívül ebből több nem h a t ; a mint azonban 
az edény megnyittatván, a vér a levegő élenyével érint
kezik, rögtön megalszik, holott az edény falaztán kívül 
semmi más testtel nem érintkezett. Azt kérdhetné va
laki, vájjon nem egyedül a levegő élenye alvasztja-e meg 
a vért ? semmiképen sem, mert az élő vérben folytonosan 
van éleny, a nélkül, hogy megaludnék, az idegen testtel 
érintkező vér pedig azon esetben is megalszik,' ha az 
éleny tőle elzáratik, igy például, midőn higany felett fo- 
gatik fel.

A vérmegalvást a meleg előmozdítja, mig a hideg 
hátráltatja. Ha a vért magában foglaló tartó hideg keve
rékben van, a megalvás több óráig kimaradhat. Hideg 
keveréket csinálhatni, ha konyhasó, vagy ha az ehez ha
sonló hamhalvany (Chlorkalium) jéggel, vagy hóval ösz- 
szekevertetik.

A vérlepény képződése azon alapul, hogy az ösz- 
szehuzódó rostonya aközbefogott vérfolyadékot kinyomja, 
rostjai között csak a vérsejteket tartván meg. Ezen qsz- 
szehuzódás mindaddig tart, nfig csak a rohadás be nem 
következik, midőn a  rostonya szétfplyósodik, hibás tebát 
azok nézete, kik a vér megalvását a vérrohadás folya
matának tekintik, minthogy a bekövetkező rohadás ma* 
gát az aludtvért is megfolyósitja.

A légköneny (Ammóniák), mely 14 sulyrész légeny- 
és 3 sulyrész-könenyből álló lég, a vérmegalvást hátrál
tatja, a vérben pedig mindig van kevés légköneny, mely 
az élőtestben képződik ; azért tehát vélték, hogy a vér 
akkor alszik meg, midőn a légköneny tőle elmegy, de ez 
hibás nézet volt, minthogy a vér idegen testekkel érint
kezvén, akkor is megaludt, midőn légkönenyét el nem ve
szíthette. így higany felett.

A  vér megalvását hátráltatják még a légenysa-
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vas haméleny (salétrom), a  szikhaívany (konyhasó), a 
szénsavas kaméleny (a hamuzsir fő összetételi része), 
a szénsavas szikéleny, a kénsavas liamelenyés szikéleny 
s több ezekhez hasonló sók.

Ha a vérnek vegyi részeit akarjuk tekinteni, ak
kor a vérsejteket a vérfolyadéktól külön kell vizsgálat 
alá venni. A vérsejtek pedig a vérfolyadéktól külön vá
laszthatók, ha a vér hideg keverékben hosszabb időn át ál
lam hagyatik, midőn a vérsejtek leülepednek s a vér
folyadék róluk leönthető.

A vérsejtek állanak 6S°/o vízből és 32°/o szilárd 
anyagokból. A szilárd anyagok főtömegét vérjegeny te
szi, mely a feliérnyéliez hasonló,; ettől azonban vörös'szine 
és azáltal különbözvén, hogy bizonyos körülmények kö
zött jegeczek képződhetnek belőlük. Jegeczek nevezete 
alatt több szöglet és csúcsok alatt egyesült lapok által 
határozott idomokat értünk, melyek egymáshoz megha
tározott mértani törvények szerint viszonyulnak. A vér- 
jegeczenytől van a színes vérsejteknek narancssárga szí
ne. A vérjegeczenynyel össszeköttetésben vas is van, de 
ama színezésre nincs befolyása. A vérsejtekben vannak 
továbbá hamuanyagok, melyek között legnevezetesebbek 
a vilanysavas sók, mint a vilanysavas mész, a vslanysa- 
vas keserföld, vilanysavas haméleny és szikéleny; emlí
tést érdemel még a hamhalvany és kénsavas ham
éleny.

A  vér folyadékban található 9 0 %  viz', 8 %  fehér- 
nye és 2°/o hamu és kivonatanyag. A fehérnyének %o — 
% 0-ede rostonyává válhatik. A  hamuanyagok legnagyobb- 
részét a szikhaívany (konyhasó) teszi, mig a vilanysavas 
öszeköttetések csak gyéren vannak képviselve. Kivonat- 
anyagokhevezete alatt oly termények foglaltatnak egybe, 
melyek a test táplálkozása közben származnak, ilyenek 
pedig a hugyany , czukor s több effélék. A czukor 
egyébkint a bélcsőből is juthat a vérbe, hol azonban 
soha fel nem halmozódhatik, mert mi belőle szénsavvá és 
vízzé nem lesz, az a vesék működése folytán a hugygyal 
kiürittetik. Zsír a vérben szintén jön elő.

Minden, a bélcső falán áthatoló anyagot a vér 
vesz fel, s visz el a test egyes részeihez, továbbá a vér 
hozza a tüdőktől az élenyt, hogy ennek befolyása mel
lett a testben levő anyagok felhasználtassanak ; a vér 
viszi az egyes szervek élete közben felhasznált anyagok 
végszármazékait azon képletekhez, melyek arra rendel- 
tetvék, hogy ama végszármazékokat a testből kiválasz
szák,1 innét kiürítsék. így tehát mondhatni, hogy a test 
életében, minden a test anyagforgalmakor felhasznál
ható vagy már felhasznált anyag vivője a vér, melynek 
emellett sejtéinek működése folytán még saját, ekkorig 
ki nem fürkészett élete is van.

Valamint említett tulajdonságánál fogva a 
táplálás főtényezőinek egyike, úgyszintén a bélcsőbe és a 
tüdőkbe jutott, nem különben magában a szervezetben 
egyik vagy másik helyen képződött káros anyagoknak 
hordója egyszersmind hatalmas betegségi tényező is lehet, a 
vér ezenkívül pedig sejtéinek független élet énél fogva maga 
is megbetegedhetik. Mint a vérnek a különféle betegségek - 
néli szereplése kétségkivüli, úgy tökéletetesen hiányosak 
azon ismeretek, melyeken ama szereplés minőségének 
meghatározása alapúi, s ez olyannyira, hogy azon 
kifejezés alatt „vérbaj,“ azt kell érteni, miszerint az il
lető a bántalom lényegét nem ismeri s ismerethiányát 
elakarja leplezni.

BA LO G H  KÁ LM Á N ,
orvostudor

Az ükölvintlalok Angliában.

A  mint Angolországban, a múlt század végé
vel, a vasárnapnak és ünnepeknek szigorú m eg- 
ülése törvényesen szokásba hozatott, e körülmény
ből,különös összefüggéssel, kifejlődött az angoloknak 
ismeretes szenvedélye,az ökölviadaiok iránt,Dornford 
londoni polgár, és alsóházi tag, ki ájtatos szónok
lataival és irataival hiressé tette magát, addig és 
oly engedetlenül küzdött, szónoklatokban és [ira
tokban, a vasárnapnak profánálása ellen, mignem 
több befolyásos egyéniség is hozzácsatlakozott, és 
az ügyet a király elé vitte. Erre  a trónról egy 
proklamáció jelent meg, melyet több hatósági és 
magántestület magáévá tett és a melyek a vasárna
pot a nem dolgozás és nem vigadás, —  (de m ind
amellett legkevésbbé sem az igazi istentisztelet) 
—  napjává rendelik. E  rendelet kiadásával sem azt 
meg nem gondolták, hogy ily módon az angol nem

zetnek úgy is búskomorságra hajlandó teimészete 
újabb táplálékot nyer, sem pedig azt, hogy az al
sóbb néposztályok a vasárnapi mulatságokkal egy
szersmind minden felvidámitó szórakozástól meg
fosztanak, A  táncz , a zene, a színházi elő
adások, sőt még a szükséges élelmi szerek árulása 
is el voltak tiltva e napon, még azzal is élesztve 
lett e rendszabály, hogy a nyilvános kertek meg 
nem nyittattak, a zenélés még a magánházakban is 
eltiltatott, és a szegény borbély, ki vasárnap vala
kit megborotvált, megbüntettetett. Mindezen rend
szabály daezára az egyházak nem lettek szorgal
masabban látogatva, mint annakelőtte; a nép ájta- 
tossága nem lett nagyobb, és a közerkölcsiség nem 
javult az uj szigorú rendeletek által. Ennek ellené
ben egyidejűleg nagyban terjedni kezdett az álta
lános viadal-düh, mely minden társadalmi osztályt 
áthatott, s mely által —  a már-már elfelejtendő- 
ben volt —  ököllel való boxirozás, újólag divattá 
emeltetett. A  mulatságnak e neme ugyanis, a va
sárnapot megszentelni rendelő királyi leiratban 
nem volt megemlítve, akadálytalanul meg lehetett 
tehát azt tartani akármikor, és természetesen nem
sokára ezzel lett helyettesítve minden egyéb m u
latozás.

Humphries és Mendoza voltak azon időtájt 
Angolország legnagyobb virtuózai az üldözés mű
vészetében. 1788 -ik i januariusban, egy, Londonhoz 
közeleső mezővárosban, ünnepélyes nagy vereke
dést tartott egymással a két hős. Előlegés hirdeté
sek jelenték a viadal föltételeit. Meg volt említve 
azokban, hogy az öklözési jutalom-dij ötven font 
sterling (500 ft), valamint az is meg volt említve, 
miszerint a még máskori ökölharezokban az egyik 
lelnek teljes viadalképtelenné tétele követeltetett, 
és erre nézve nem tartatott elégnek az egyik félnek 
puszta földreterittetése, —  itt bevégzettnek fog 
tekintetni a viadal az által, ha az egyik fél földre 
bukik. Színhelyül egy 24 négyszög lábnyi tér je
löltetett ki, melyre a küzdőkön kivül a birák és a 
segédek is beléptek. A  nézők belépti díja a küzdő 
felek közt leendett felosztandó.

Roppant nópsokaság előtt ment végbe a via
dal. Minden rangú társadalmi osztály képviselve 
volt a nézőség közt. A  küzdők segédei a leghíre
sebb öklözök közül voltak. Egy  órakor megjelent a 
két fél a küzdtéren, nagy rivalgással fogadva, s mi
után annak jeléül, hogy barátságos indulatokat 
táplálnak egymás iránt, kezet szorítanak, derékig 
levetkőztek. Azután egymásra rohantak. Eleinte 
mindenki Mendozát hitte győztesnek : végre azon
ban, félórai küzködés után, Hemphries egy ellenfe
lének bal füle alá irányzott mester-ökölcsapással 
eldönté az ügyet. Humphries lett a győztes, Men
doza vérrel boriivá esett a földre, s majdnem élet
telen lett, úgy hogy Humphriesnek azon kérdésére, 
akarná-e még folytatni az öklözést, csak jelekkel 
bírt nagy nehezen tagadólag válaszolni, ü g y e l volt 
látva a szegény íiczkó, hogy félholtan vitték el; 
Humphriest ellenben diadallárma közt, vállaikon 
vitték el tisztelői. Több zsidó, kik Mendozának. mint 
hitsorsosuknak, győzelmérefogadtak.mintegy 50000 
font sterlinget vesztettek annak megverettetésével 
Mendoza azonban véletlennek tulajdonító leteritte- 
tését, és nyilvános lapokban felszólította ellenfelét a 
küzdés megújítására,mihely tő felgyógyul, Humphries, 
ki győzelme daczára sem volt oly ügyes öklöző, mint 
amaz, elfogadta az uj kihívást, csupán csak azért, 
mint mondá, hogy ellenfele iránt szívességét tanú
sítsa. A  napi bevételt egyébiránt, mely 200  font 
sterlingre ment, kettőjük közt igazságosan megfe
lezték.

Nemsokára ezután Londonban mindkét fél 
nyilvános iskolát nyitott, melyekben szabály sze
rint verekedő öklözök képeztetnek. Itt rendszere
sen megtanulhatták a gentlemanok, miképen kell 
felebarátjuknak állkapezáját egyetlen ütéssel szabá
lyosan összezúzni, szemét kiütni, és bordáját be
törni. Mind Mendozának, mind Humphriesnek külön 
módszere volt erre. Utoljára külön öklési-viadal! 
szakirodalom is keletkezett; annak theoriája ala
posan kifejtetett, és az egyes hősök iskolák szerint 
osztályoztattak.

Eg y  napon Humphries, több tisztelője társa
ságában, meglátogatta Mendoza iskoláját. Mint va
lami fejedelem, oly tisztelettel és ünnepélyességgel

fogadtatott; a legelőkelőbb helyet mutatták ki szá
mára és Mendoza köszönetét mondóit neki, a lisz
tességért, melyben megjelenése által, részelteti az 
„akadémiát." Humphries csak néhány pillanatig v i
selte magát udvariasan ; azután egyszerre hirtelen 
felugrott a négy lábnyi magas küzdtérre, s felszó— 
litá a még mindig gyöngélkedő egészségű M en
dozát, hogy verekedjék meg vele újólag. Mendoza 
erőtlen állapota és nyilt sebeivel menté magát, ki
jelenté azonban, hogy hat hónap múlva, ha egész
sége engedni fogja, megverekszik. Hamphries rö
vid határidőt tűzött ki, mikorra Mendoza, beteg 
vagy nem, verekedjék meg vele, és miután ebbe 
nem egyezett, ellenségeskedésben váltak egy
mástól.

Az öklözést tanulók vágytak, hogy szerzett 
ügyességüket lénynyel is megmutassák ; a legmű
veltebb osztályhoz tartozó férfiak legkevésbbé sem 
átaltak a legalacsonyabb népsöpredék egyéneivel 
tülekedni. A  király testőreinek egy hadnagya fényes 
nappal megöklöződőlt egy utczai kocsissal, az ök- 
lözés szigorú művészi szabályai szerint, és kékre- 
verve és kifütyöltetve kellett meghátrálnia. Egy  
nyilvános piaczon egy szamárhajcsár megsértett 
valami előkelő kinézésű urat; kit azonnal föl is hitt, 
hogy öklözködéssel igazítsák el ügyüket. A  sza- 
márhajcsár, az ur azon kérdésére, mily öklözési 
dijt kössenek ki, azt felelte, hogy neki nincs pénze, 
hanem szamara, és annak züldségrakománya megér 
másfél quineét. Az ur letett másfél quineét,- mire a 
küzdést megkezdték. Húsz perez múlva a szama- 
ras a földön volt, mire a győztes a szamarat és a 
zöldséget azon helyen eladta, és árát [a szegények
nek szórta.

Egyébiránt az öklözködésnek nem ritkán 
igen komoly jelenetei is voltak. E g y  ökléssi-tanonez 
úgy megdöngette ellenfelét, hogy annak két bor
dája egészen beszakadt, és 24  óra alatt meghalt. 
Egyszer egy igen válogatott egyénekből álló tár
saság előtt, melyben a walesi herczeg is jelen 
volt, két kitűnő Ügyességű öklöző küzdött: Earl és 
Tyne, az egyik czipész, a másik szabó. Három óra- 
negyedig tülekedtek, mig nem a czipész halva ösz- 
szerogyott, hátrahagyva egy szegény özvegyet, és 
négy gyámoltalan gyermekei, kiket a walesi her
czeg gondviselésébe fogadott. E g y  más öklözködés 
alkalmával az egyik felet idegrángatózás fogott 
el, a nézők rivalgása és biztatása által azonban 
újra eszméletre hozatván és felbiztosittatván, i'oly ■ 
tatta a verekedést tovább, mignem holtan össze
rogyott.

Az öklözködés azon időtájt majdnem teljesen 
kiszoritá divatból a karddal és p iszto llya l való 
párbajokat, melyeknek helyébe sokszor egészen 
uj és különös verekedési nemek kezdtek fölmerül
ni. Londonban egyszer két parasztlegény lépett 
fel, kik fejükkel küzdtek egymás ellen, a nélkül, 
hogy kezüket használták volna. Karjaikat mellükön 
keresztbe fonva rohantak szemközt, s fejükkel lök- 
dösték egymást arezba, mellbe, gyomorba, mig nem 
vér folyt. Ezen öklelő-viadal egy óránál tovább 
folyt, és jelentékeny fogadásokra adott alkalmat a 
nagy sokaságu néző közönség közt.

A licrmaucczi papírgyár.
(Képünkhöz.)

E  papírgyár, mely ép oly díszes mint fontos té
nyezője hazai iparunknak, regényes helyen, a gyö
nyörű hermaneczi völgyben fekszik. Alapítója Scliloss 
M. hazánkfia. Eleinte kézipapirgyár volt, s csak később sze
reltetett fel nagyszerű gépgyárrá. 1841-ben épült, két 
évig maga az alapító vezeíé, azután 1842-ben egy rész
vényes társulat vette át, mindazonáltal az előbbi igazgató* 
vezetese alatt maradván. A  legkisebb szám 30 mázsa 
papír, melyet gépei naponkint előállítanak, a környék
ben csaknem két-három falu szegényebb lakossága kap 
a gyárbani foglalkozás által kenyeret. Van saját ács, la
katos, asztalos műhelye s kétségkívül mind a munka 
mennyiségét miud minőségét illetőleg első ilyes gyár 
hazánkban. A  papír, melyre lapunk nyomtatva van, szin
tén e hazai gyár készítménye*
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;V kúlcsi forrásnál.
(A r á c z a l m á s i  h e g y  a l a t t . )

Oh rég nem látotc szép vidék !
Lombkoszorús vidám hegyek!
Lenn a'Dunának tükre kék,
Fenn a dombhát zölden szegett.

De legkivált ez a setét 
Ernyő, hol elrejtőzni jó, —
Hol feleselő énekét 
Soha sem végzi a rigó.

Mélyen, a mohos kő alól 
Forrás bukik föl gyöngyivel.
A lomb földszinig ráhajol 
S titkait féltve rejti el. . .

Árny jő-megy lombok között. . .
A forrás tükörén pedig 
Látom a habba öltözött 
Nimfát, a mint incselkedik —

Majd fölbukik, — majd visszabúj —
Nem is födi irigy lepel 
Keble, karja tajtékhabú,
Felém hajol, súg, átölel.

— De félre, pajkos kép ! . . . Az út 
Megcsörren ; uj fény, uj világ !
Vagy árny ez is ? Ez is hazúd ?
Itt csörtetnek a daliák.

Itt jártak, — hol most én ülök, —
Árpád, Csepel, vadászaton.
A szarvas nyítt, szólt a tülök. . . .
Yiszhangjait még hallhatom.

Fáradva majd, — képzelhetem, —
Ez árnyat keresték azok,
S hevertek e bársony-gyepen,
Hol a kristály-forrás buzog.

Ez az a csend, — mély némaság, —
Szunyád talán a fejdelem.
Legyezi hősen, árnyas ág,
S álom csiigg minden levelen.

Vagy itt, — e forráshegy alatt 
Áldoztak a dicső apák 
Mocsoktalan fehér lovat. . . .
Itt, épen itt áldozhaták !

Még leng a sűrű fitstgomoly,
Turul száll keresztül-kasul. . .
— Rezzen az ág, — a  kép bomol, -  
A látomány fut, elmosul . . .

SZÁSZ KÁKOLY.

F ö ld  és te n g e r.
(Elbeszélés).

I.

Szabadság-időt nyervén Dervilly Lucien 
Brestbe érkezett. Rennes-ig nagyon szomorú volt. 
A  vízi emberek —  Lucien hajóstiszt - feltünőleg 
ragaszkodnak Párishoz . s sohasem hagyják el 
némi komorság nélkü l; úgyis csak rövid tartóz
kodási idejük szokott lenni, a mikor azután fényé
vel zajával szórakoztatja e folyvást vándorokat. 
Rennesben már Lucien magához lért; kocsijában egy 
szintén tiszt,könnyű-lovassági hadnagy ült. A  két fiatal 
csakhamar megismerkedett.s háborúról és szerelem
ről beszélgetve, rettentő sok szivart szítt ki. Saint- 
Briemben együtt mentek ebédelni, a mint Lucien 
egy előtte már ismert női arc-zot pillantott meg. 
Köszönté, és Dovray asszony sietett tudtul adni, 
hogy egyik barátnéjával már több napja mulat itt, s 
hogy ma Brestbe utazik vissza. Lucien magában 
úgy találta, hogy az nem szép dolog. Mint afféle 
harmincz éves fiatal ember, mikor még nem igen 
habozunk valami érdekes ismeretségért, szivarun

kat eldobni csakhamar Dovray asszonnyal egy cou- 
pében foglalt helyett.

Ő középen ült az asszonyság és hadnagy- 
társa között, utóbbi csak azon feltétel alatt akart 
maradni, ha tovább is szivarozhatik, Lucien és úti 
társnője hozzáfogtak a társalgáshoz, és pedig eleve 
nagyon közömbös tárgyakról, elkezdték pedig a 
legutoljára látott színdarabot tárgyalni, a színda
rabról áttértek az irodalomra, a versekre, ezekről 
pedig az érzésekre. Ez mindig uj és kimerithetlen 
thema. Dovray asszony azon véleményben volt, hogy 
egy valódi nőnek jónak és vallásosnak kell lennie, 
erről aztán beszélt, nem ugyan sok értelemmel, 
de annyi naivsággal és őszinteséggel, hogy Lucien 
urnák gyönyörűsége lelt benne; többek közt azt 
mondta: fél szeretni, mert nagyon szerelmes ta
lálna lenni, a nagy szerelem pedig szenvedélyéé 
lesz, s a szenvedély örvénybe visz. E  közben a ko
mor októberi éj is beköszöntött, a kocsi lámpái 
mellett feltűnt és ismét elmaradt egy-egv fa —  a 
lovak pedig tüszkölve vágtattak tovább; Lucien 
ugyancsak kérdezgette úti társnőjét, mindig nagyon 
komoly nőnek ismerte őt, most azon felfedezésre 
jött, hogy szabálytalan de szép arcza van, dús 
haja, ragyogó fekete szemei, szelíd félénk nézése, 
Dovray asszony közel járt a harminczkét. évhez. 
M ikor el-elhallgattak. találkoztak tekinteteik, érin- 
ték egymás kezét, s nem épen sympathia nélkül 
viseltettek egymás irányában, lett légyen ez a 
tisztelet, ha nem a szív rokonszenve. A  sajátságos 
helyzet, a, kedélyes szóváltás olyan különösen ha
tottak Lucienre, hogy már-már szerelmet vallani 
készült.

Beszélt burkoltan ilyenfélét, szólott érzések
ről stb. ugyannyira, hogy midőn a kocsi Brest 
előtt megállón, haragosan kiáltott fel: ,,Már!‘:

—  Vallja meg —  monda némi kaczérsággal 
Dovray asszony —  félt, hogy unatkozni fog társa
ságomban !

—  Talán —• viszonzá Lucien mosolyogva —  
de akkor még nem ismertem önt. Azután lesegité 
kocsijáról a hölgyet, kire már egy más vára
kozott.

A  hadnagytárs is távozni készült, s bucsuzva 
igy szólt Lucienhez: ,,Ön nem utazott hiába. 
Adieu!“

Kétségbevonhatlan, hogy a dolog kissé meg
zavarta Lucien urat. A  következő reggel már is
mét belejött rendes életfolyamába, s a mint a na
pok haladtak, úgy kezdtek múlni gyorsan felébredt 
érzései is.

E g y  vasárnap reggel véletlenül találkozott 
Dovray asszonnyal, elpirult és köszönté ő t : de 
ekkor újra felébredt benne a nyughatatlanság és 
tudakozódni kezdett.

Megtudta, hogy tőkepénzes neje. E  dúsgaz
dag ember megnősülvén fiatal nejével Brest melletti 
kastélyába vonult vissza —  csak négy évig tartott 
a boldogság és a dúsgazdag ember odament lakni, 
a hova kivétel nélkül a szegény emberek is elmennek 
—  meghaltDovray asszony tehát özvegy, s Parisban 
és Brestben lakik, a nyarat pedig penhoeli kasté - 
lyában tölti, hol a lakosokkal sok jót tesz, s hol az 
imádásig szeretik.

Nagyon vallásos nő, kerüli a világ zaját, több 
ízben megkérték már kezét, de nem akar újra férj
hez menni, csak egy öreg nagybátyja van —  K é - 
rallec tábornok, ki Párisban lakik,

Lucien elhatározta, hogy Dovray asszonyt 
meg fogja látogatni. Nem tudta ugyan még, mivel 
fogja indokolni látogatását ™  de könnyelműen el
határozta rá magát.

Nyájas előzékenységgel fogadtatott, csak ke
veset időzött, jókedvű, elmés volt —  nem kért. 
engedélyt újabb látogatásra, és Dovray asszony 
sémi szólította fel.

Tizenöt nap múlva újból megjelent. Most 
már bátrabb volt. Beállván a téli idénygyakrabban 
láthatták egymást. Lucien azonban nem kevéssé 
volt meglepetve, látván, hogy a hölgy akárki más
hoz nyájasabb mint hozzá, s bárkivel többet beszél 
mint vele.

Talán compromissióktól fé li? Ez esetben 
Lucien nem lehetett előtte közömbös. Bármint lett

légyen is, Dovray asszony úgy viselte magát irá
nyában, mint egy tökéletesen idegenhez. Ha azon
ban házához jött, a legnagyobb örömmel fogadta, 
beszélgetett vele, —  látszott e nőben, mennyire 
küzd helyzetével. Tudta, hogy szép, ismerte egyé
niségének minden előnyeit. Boldog volt, és még is 
boldogtalan. Örökös harezot vívott a fényleni. ra
gyogni vágyássa l, mig más részt vonzódott '■ az 
elvonultsághoz, a csendhez.

Jó hírneve becsültté tévé a világ előtt, és 
ártatlan diadalokban részesítő. Okosnak, kedvesnek, 
szépnek találták mindenütt. Nagyon félt, nehogy 
Lucien buzgalma feltűnjék.

Az ifjú minden látogatása reá nézve egy-egy 
újabb csáb volt a tiltotthoz. A  kényes tárgy, a sze
relem sohasem fordult elő beszélgetéseikben. 
Szegény Lucien, a mint e nőt szerette, egyszers
mind tanulmányozta is. Akármily melegen szólott, 
bármily vágygyal lesteszavai hatását-— semmi, semmi. 
Pedig minden újabb találkozás e nővel ugyszólva 
csaknem lázba hozta őt. Picziny lábait oly csábitó— 
lag tudta a zsámolyra tenni, oly kecses házi öl
tönyt viselt, mely sem nem volt disz, dp nem is 
pongyola, és ha egy-egy szóra elpirult, vagy fé
lénken emelte az ifjúra csábos szemeit, szegény 
Lucien elvesztette fejét.

E g y  napon kandallója előtt ült, kissé roszul 
érezte magát, Lucien mindenre kérte —  vájjon 
mivel vehetné el szenvedéseit, és ha nem, legalább 
oszthatná meg azokat?

Megragadta a szép nő kezét, de ez hirtelen 
visszavonta, s azután mintegy megbánva nyujtá is 
méi oda —  Lucien hevesen megcsókolta, feje szé
dült, s szó nélkül kirohant. Sokáig nem ment ismét 
oda. Érezte, hogy szerettetik.

A  telet tavasz váltá fel. Lucien tudta, hogy 
júniusban Dovray asszony penhoeli kastélyába 
megy, s onnan ismét Párisba nagybátyja Kerallec 
tábornok látogatására. Az ifjú nem mehetett hiva
talánál fogva, de Dovray asszonyt semmiféle ü rügy- 
gyei nem tudta maradásra bírni. Már egészen útra 
készen állt ez, midőn az előszobában Lucien meg
ragadta kezét:

—  Ursula, hát elhagy? Most történt először 
hogy keresztnevén szólitá, azután szelíden át
ölelte.

—  Bocsásson el uram, bocsásson el! kiáltá a 
hölgy kibontakozván Lucien karjaiból —  ó ! Iste
nem, mire jutottam !

Lucien szótlanul állolt előtte , miközben 
Dovray asszonynak egy barátnője lépettbe. Mit volt 
mit tennie, köszönt és távozott. Hat hónapi kín és 
fáradság után egy kis reménysugár érkezett —  és 
az is megzavarva. Azzal vigasztalta magát, hogy 
Ursula csakhamar unatkozni fog és odahagyja Bres- 
tet. Sűrűn irt hozzá leveleket, de választ egyre 
sem kapott. Most meg az vigasztalta, hogy bizonyo
san jól mulat o tt; a helyzet azonban elviselhetlen 
volt reá nézve s igy szabadság-időért folyamodott. 
Útközben a penhoeli kastélynál megállapodott —  
hátha még itt van U rsu la ?

Egy  cseléd félelemmel kiejtett kérdésére 
igennel felelt, s a mint Dovray azszony Lucien ne
vét hallá emlittetni —  örömteljesen kiáltott fe l:

—  Milyen szép öntől, hogy meglátogat! 
Lucien eldadogta, hogy már tovább nem tudta ma
gában visszafojtani a vágyat, hogy sietett mielébb 
ismét láthatni azt, a ki mindig előtte lebeg.

—  Meg fog-e ön itt védrii saját maga ellen ? 
monda a nő mosolyogva.

—  Lehetetlenség —  viszonzá Lucien fél
tréfásan.

—  Hát általában azt akarja, hogy elfeledjem, 
mivel tartozom magamnak, kötelességimnek ?

Lucien hallgatott. Kevés vártatva m ondá: 
Az ön kötelessége asszonyom, engem szeretni, 
mert én szeretem kegyedet.

Dovray asszony nem látszék e nyilatkozatért 
neheztelni, és theát parancsolt.

—  Uram, mondá Ursula, midőn asztalhoz ü l
tek —  én nem értem mi az a szerelem —  soha
sem ismertem. Ugv érzem magamban, hogy csak 
bánatot szerző.

Miért tennők hát ezt —  nem vagyunk-e igy
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elég boldogok. Az ifjú nem válaszolt, megragadta 
és csókolgatta kis kezét, midőn a kastély rekedt 
órája a kettó's csendben az éjfélt mormogá.

—  Már most én Párisba menjek vissza? 
mondá Lucien sóhajtva.

—  Látogasson meg ismét mielőbb, azután 
együtt utazunk vissza Brestbe. A  szegény fm el
ballagott. Az éj nagyon szép, a kert felől illat szál
lott mindenfelé. I.ucien visszatért. Már minden sö
tét volt a kastélyban. Csak ama teremből, melyben 
Ursula maradt, csillogott ki gyér lámpafény.

A  folyosó azonban, melybe a szoba ajtaja 
nyílott, zárva volt. Lucien kerti létrát vett elő 
s az ablakon át a folyosón termett. A  szoba ajtaja 
előtt megállva, habozni kezdett, szive hangosan 
vert —  de már be volt kerítve, nincs visszalépés.

Benyitott. Drsula, ki merengve ült karszé
kében, a zajra visszafordult.

—  Hogyan, ön az?
—  Ursula, bocsánat —  rebegé Lucien ke

zeit összetéve.
—  Minő esztelenség, tüstént távozzék.
—  M ié ri?  —  mondá Lucien kérőleg —  a 

regg mindjárt ill lesz, s akkor elmegyek. E g y  lé
lek sem tudja, hogy itt vagyok s van-e önnek oka 
berniem kétkedni ? Távol ültek egymástól, s hal
kan susogva kezdtek beszélni, mint két kis gyer
mek, utoljára csaknem könnybe lábadtak, olyan ér-

—  Kedves barátnőm —  mondá Lucien sze
líden —  bocsásson meg, ha tán heves vagy Hie
delmeden voltam, isten tudja, hogy én szivemből 
szeretem, s csak az imám, hogy boldog legyen. Az 
ifjú sző nélkül távozott. Ursula kikisérte, mind
kettő mélyen hallgatott, Lucien már felényire is 
mét feljutott létrájára, a szélit! hold egészen leraj
zolta árnyát —  midőn a folyosóról suttogva ballá 
nevét szóiittatni. Ursula volt, ki kis kezeit az ifjú 
felé tartva szenvedélyesen mondá: szeretlek —  és 
elfutott. Lucien remegve maradt ott, reá csak a 
hold mosolygott, az akácz árnyai bolintgattak a ma
gas falról, s csak a vén óra ébreszti fel, éjfél után 
hármat kiáltva.

(Vége köv.)
(Az ,,Indépendance"-ból.) 

B O D O R  K Á R O LY .

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

( F o l y t a t á s ) .

NYOLCZADIK FEJEZET.

1 Szabúy család uradalma.
Azon unalmas és közönséges polgári jelenet 

után, melyet a múlt fejezetben beszéltünk el, s

de különösen Báj völgyiné kívánságára a goromba 
kocsis ostorcsapásokkal verte vissza őt a kocsik
tól, (mert azt bizony mindenki elképzelheti, hogy 
uradalmukra nem indultak egy kocsival), miket min
den áron követni akart, s minden bizonynyal köve
tett is volna, ha Sárira (kit addig, migmást kapnak, 
magukkal vittek) rá nem parancsoltak volna, hogy 
az udvarra berekeszsze. Most ott kullog szegény, 
fejét nagy szonytyolodottan leeresztve, s minden 
bár mily távolról behalló kocsizörgésre is megri
adva. Kullog és vár, vár és kullog, mig végre el
unva magát nagy búsan leheveredik a jól ismert 
konyha küszöbére. Máskor de elverte volna onnan 
a rendesen haragos S á r i ; most pihenhetne nyu
godtan, de nem pihen. Mindegyre fölugrik, s kö
rülfutja az udvart, meg-megállva és szaglálodva 
minden ajtó előtt, s időnkint kikutatva az üres tor- 
náczot, melynek hervadt felfutói közül sem mo- 
solylyal, sem könyűvel nem tekint rá többé ama 
gyermekded angyalarcz, melynek látására hizelgve 
és hason mászva szokott a tornácz bejáratához kúszni, 
okos nagy szemeivel figyelve és lesve a perczet, 
melyben észrevétetik, hogy egy nyájas szó vagy 
simogatásban kinyerje hűsége és ragaszkodása ju
talmát. De minden hasztalan! Sehol sen k i! Szegény 
Bodri hasztalan kutat. Végre egy kóbor szellő 
megszánja őt, s föltárja a ház ajtaját. Az okos állat 
felhasználja az alkalmat, kirohan az utczára és el-

zékenyen regéltek egymásnak. Olyan nagy bú fogta 
el mindkettőt, mindesetre nemes jó szivek hullám
zása volt. E  közben az éj mindig fényesebb lön, az 
illat mindinkább terjedt a kertektől. Lucien köny- 
nyezve ragadta meg a nő kezét s kérte, hogy fe
ledje el, mert ő elutazik és csak sok-sok év múlva 
fog ismét visszatérni.

—  Nem barátom, —  mondá Ursula megra
gadván kezét, —  mi nem fogunk úgy eltávozni egy

mástól.
—  Én csak kegyeddel együtt tudnék itt élni 

—  móndá Lucien hevesen, —  mert szeretem, és 
kegyed is szeret, oh ne tagadja,szeret engemet.

—  Könyörüljön rajtam, —  mondá a hölgy 
remegve, —  a mit ön mond, az nem igaz, az nem 
lehet.' Lucien átakarta ölelni, de Ursula hevesen 
visszataszilá s élesen rákiáltott: „hagyjon el 1“

Lucien kalapját véve, már az ajtóig ment —  
midőn Ursula elhalványulva a pamlagra dőlt, s sut
togva szólitá vissza, —  nem. nem mondtam, hogy 
nem szeretem ön. de látja mint szenvedek.

melyre Szabd Jakabné asszonyság életének min
den következő korszakaiban csak nagy megvetés
sel és egy rangjabeli úri dámához illő unalmas 
röstelkedéssel gondolt, a Szabd család nem sokat 
időzött tovább Kecskeváron, hanem tüslént másnap 
az árverezés után útra kelt és uradalmába, Szög
házra utazott.

Nekünk sincs hát semmi okunk tovább időzni 
ez oly szomorúvá vált helyen, a hol az embereken 
kivül minden a múltat, a nagy átalakulást látszik 
siratni. Az udvar olyan néma, szomorúvá lön, mint 
valami odahagyott régi temető, s a vén Bodri olyan 
nyugtalanul és bánatosan száguldoz és szaglálódik 
ide-oda, minthacsak jó gazdáit keresné. Azt a má
sodik gyermekké vált szomorú öreg embert, a kit 
az utóbbi időben még éjjelenkint is oly sokszor 
látott az udvaron alá s fel járkálni, s a gyermek- 
arczu. naponkint halványodó Tercsikét, a ki soha 
sem tudott elhaladni mellette a nélkül, hogy meg 
ne czirógassa borzas nyakát, s a ki most is oly 
búsan integetett felé a kocsiról, midőn édes anyja,

száguld . . . .  ugyan hová mehetne máshová sze
gény? elszáguld Szabó Ferencz uramnak, a lakatos 
mesternek műhelye elé, s ott ólálkodik alá s fel 
mindaddig, mig csak a ház gazdája véletlenül ki 
nem tekintvén, meg nem pillantja őt s megszánva 
a szegény hűséges párát, egypár hizelkedő s nyá
jas szóval be nem biztatja udvarába, megígérve és 
felfogadva neki, hogy immáron ezután ő nála lészen 
biztos menhelye és lakása. A szegény vén Bodri, 
ott született a Szabó-háznál, bizony halálos bűn 
volna elverni öreg napjaira.

Hanem ha csöndes az udvar: bezzeg zajos a 
bolt, a magazinum!

Braun et comp. az uj tulajdonos, meg a szőke 
Antal ugyancsak sürögnek. forognak, irkáinak, ra
kosgatnak és rendezgetnek. Mert a mit a szerző a 
múlt fejezetben csak sejtett, de világosan kimon
dani óvakodott: az most már világos tény. Antal, a 
szőke Antal, mindig mosolygó s kezeit mindig dör
gölő Antal fondor képmutató és álnok áruló, ki k i
játszva jó gazdája benne helyezett együgyű  bizal
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mát, Braun et comp.-pal már akkor eg\v kézre dol
gozott, és a kereskedés átvételét illetőleg már ak
kor levelezgetett (s inég azt hitette el a gazember 
az egyíigyü Szabó Jakabbal, hogy a testvére halá
los beteg, azért jő annyi levele), mikor még a jó
szágvásárlás eszméje csak a Szabó Jakabné. meg a 
Báj völgyin é üres fejeiben zsongott, bongott. Ha
nem persze most már eompanistává lett, s ha a 
vézna Braun et cornp. ot visszaviszi az ördög oda, 
a honnét jött, hát egyedüli urává lesz a drága szép 
kereskedésnek. Igazán megvetésre méltó egy em
ber, s bizony nem érdemli, hogy csak egy szót is 
vesztegessünk rá többi t.

Azért hál jerünk innen mi is, oly gyorsan a 
mint csak lehet, s minthogy a mi paripáinknak az 
csak tréfa dolog, ügessünk egyenesen Szögházra, 
együgyű történetünk hősei és hősnői után.

Mire odaérünk az úri karaván is megér
kezik.

íme épen |ókor érkezőnk: a podgyászos 
kocsik és a hintó (hintó ám, még fjedig m ekkora: 
a Báj völgyiné Ízlése és választása volt!) épen most 
hajtatnak be a külső kerítés azon nyílásán, melyen 
—  elfogadva a hagyomány regéit —  valaha nagy, 
czifra faragásokkal és czimerekkel ékesített 
kapu volt.

A külső kőkerítés a külső udvarba vezetett,

Itt sajátságos elfogadás várt az érkezőkre.

A  volt birtokosné, báró Szögházyné ő nagy 
sága elnöklete alatt az udvari cselédség (egy kony
haszolgáló, egy komorna, egy kocsis, egy nemigen 
elfoglalt tehenész és a szakács, ki egyszersmind 
komornyik, titkár és ispán volt, miután e rangoknak 
a Szögházyné ő nagysága házánál nem volt szabad 
hiányozniok) ott várták az érkezőket egy zöldágak
ból és nagy georginákból készíteti diadalív alatt, 
mely mellett kívülük még egy pár vendég, egy él
tes nő és egy fiatal ur, mint látszott, a volt tulaj
donos bárónő barátai, foglaltak helyet, jelenlétük
kel díszíteni és emelni az ünnepély fényét.

A kocsik a diadalív előtt megállották, s a 
Szabóy család általános hurrázás és éljenzés között 
kiszáll a kocsiból. A nagyságos asszony (mert a 
mint bár ki is átláthatja, ezen czim most már mél
tán megilleti az uj földesasszonyt) elég mcltóságos 
lelki nyugalommal fogadta e nem mindennapi k i
tüntetést, s az u n  egyéneknek oly szaloniasan. s a 
cselédségnek oly magasztos megvetéssel bólin
totta meg fejét, hogy az bizony bármely valódi 
nagy dámának sem vált volna szégyenére. Bájvöl- 
gyiné oly meglepő könnyedséggel követte a maa- 
mot (a mint már olykor-olykor nevezni szokta asz- 
szonyát), hogy az S/.ögházy bárónénak is méltán fel 
tűnt, s bár eddig sem csekély véleménynyel volt a 
nevezett delnő képességei s tulajdonai felől, de e 
pillanattól kezdve határozott tisztelettel s nagyra
becsüléssel viseltetett iránta, s a legelső alkalmat 
megragadta, hogy ezen érzületét előtte világosan 
és meggyőző szavakban is kifejezhesse.

Bezzeg nem eszközöli a báróné ő magassá
gára ilyen kedvező benyomást a szomorú és félénk 
Tercsiké, a ki oly tartózkodva s elfogulttan igye
kezett elvonni magát a közfigyelem elől anyja ár
nyékában, hogy a bái óné, a ki az ilyesmiket külön
ben is különösen szerette, a legjobb akarattal sem 
teheté, hogy legalább magában azon megjegyzést 
ne tegye (mit később aztán Ugróczy bárónéval, sőt 
többekkel is közlőit) hogy csak meglátszik az mind
járt első pillanatra, a ki paraszt; k irí az minden 
mozdulatából.

Nem mindenkinél eszközölt azonban ily rósz 
és kedvezőtlen benyomást a fiatal leányka, sőt olya
nok is voltak jelen a társaságban, kiket azonnal 
megnyert szelíd és szerény viseletével.

Így mindjárt Ugróczy báróné (a nagyságos 
exbirtokosnénak fent érintett barátnéja) szelideb- 
ben ítélt felette, legalább az a tekintet, mit 
fiára vetett, s az az arez, melylyel figyelmeztetésül 
fiának lovagló kabátját megrántotta, (mert az ifjú 
báró lovagló öltönyben jelent meg az elfogadáson. 
Igaz. hogy jól is állott neki!) mindenki előtt, ki a 
bárónőt szerencsésebb közelebbről is ismerni, igen 
jó és kedvező jelnek tűnhetett fel.

A  mi magát Szabó vagy most már Szabóy 
Jakab urat illeti, a szegény öreg annyira álmos, le
vert, szontyolodott és zavart volt, hogy igazán nem

csuda, hogy az egész társaság (még a szakács-ko 
mornyik is), azonnal jelentéktelen együgyü tökül- 
kónak kezdé tartani, a ki bizony nem csak most 
nem méltó, hanem soha sem is volt az, hogy oly te
kintélyes és feltűnő asszonyságnak, mint a felesége 
volt. férje legyen.

Midőn már mindnyájan a földön voltak, az 
(^tulajdonos báróné lépett elő, és kicsisége és te- 
pertyüszerüségéhez képest meglepőleg harsány 
(bár kissé selypítő) hangon üdvözölte az uj tulajdo
nosokat „uradalmuk küszöbén“ (ez volt aztán az 
igazi hangsúly!) s a „ház" cselédségét uj barátnője 
—  ha ugyan szabad magát igy kifejezni —  ke
gyeibe ajánlván, engedelmet kért, hogy szivének 
legdrágább barátnéját, kis ugróczi nagy ugróczi 
Ugróczy bárónét (közhajlongások, mormogások és 
kézszoritások) és annak szeretreméltó (iát, báró 
Ugróczy Kázmór urat a társaságnak bemutat
hassa.

A fiatal báró e szavakra egy szalonfi könyed- 
ségével előlejtett, a hölgyek előtt kecsesen meg
hajolt, a folyvást nagy zavarban levő Szabóy Ja 
kabbal kezet szo-ritott, s azután édeskés, finom (ti 
linkószerü) hangon a következőket mondá:

—  Engedjék meg hölgyeim, hogy nekem 
jusson azon magasztos szerencse, hogy ciceronéul 
szolgálhassak ez uradalom meghódításánál. Igen, 
öntudatosan használom e s zót : hódítás, mert nem 
csak karddal, a durva századok e barbar eszközé
vel, hanem a nemes szorgalom és munka gyümöl
csével : a pénzzel is lehet hódítói. Ön uram —  
mondá Szabó Jakab kezeit újból megragadva —  
visszaszerezte családja számára azt, mit a kegyet
len és igazságtalan idő attól elrabolt. Igen uram, 
mert elismert tény, krónikáinkból bár ki is meggyő
ződhetik felőle, hogy a Szabóy család az ország 
nevezetesebb, mondhatnám főúri családai közé tar
tozott, s hogy önök elődei ott voltak már a honfog
lalás nagy munkájánál i s !

E  dictióra a jámbor öreg ember semmit sem 
tudott felelni, de felelt rá a felesége, azt mondván, 
hogy a báró ur nagyon kegyes.

Ezenkörülmérivekhez képest valóban ildo
mos felelet után szünet következett be, melyet a 
tulajdonos bárónő szakított meg, indítványozván, 
hogy, ha úgy tetszik, menjenek a kastélyba,

E  szavakkal, megragadván a mint egy gonosz 
álmot látó, oly szerencsétlen kinézésű Szabó Ja
kab karját, megnyitotta a menetet.

Szabóynét Ugróczy bárónő vette pártfo
gása alá.

Az ifjú báró Tercsiké ,,ő nagysága" karja 
után esedezett,

Báj völgyiné szemüvegét vette kezébe.

Sárit a komornyik-szakács buzgólkodotí szó
rakoztatni.

A  többi udvari cselédség a szekerek körül 
oszlott szét, birálgatva és kicsinyéivé a hintót s a 
szekerek málháit.

Íg y  haladt a menet lassú, ünnepélyes lépés
ben a belső udvar felé.

(Folytatása következik).

T i z  n a p  t ö r t é n e t e .
— Január 27-én. —

Az idei f a r s a n g g a l  körülbelül úgy já
runk, mint az ötödik római király járt a híres jós 
k ö n y v e k k e l .  Sokaltuk az egészet, pedig végső 
része is c s a k  a n n y i b a  kerül. '  s

Íme elfolyt pár hét, a nélkül, hogy estéit 
igénybe véltük volna; s inosi. midőn egymásután 
a hetek is ép úgy hamvadnak, mint egykor 
a Sybilla-könyvek, ki akarjuk pótolni a mulasztást, 
s egymást éri a vigalom.

A  mulatságok nyitánya, mint már emlitém, a 
nőegylet álarczos bálja volt, melynek egyedüli fé
nyes oldalát m indig csak a j ó t é k o n y  ő z é i  (a 
szegények segélyezése) szokta képezni. A  ki valaha 
a párisi opera-bálok bármily halvány leírását ol
vasta , hol mindenki vigad! enyeleg és játszilag 
ármánvkodik, hol a jókedv és tréfa magas hullá
mokban zajlik, midőn Musard „galoppé infernale"-ja

boldogot boldogtalant magával ragad: az a legelső 
pillanatban meggyőződik, hogy nálunk az álarczos 
bál csupamerő erőtetés. Olyan bágyadt és szine- 
vesztett, mint egy trópikus fa lenne’, ha a meleg 
égalj alól a mi ridegebb földünkbe ültetnék. -  
Tömeg van elég, de nincs a mi élénken mozgassa. 
Hiányzik a jókedv, jálsziság és vidor kedély. Csupa 
tolongás az egész; unalmasan, egyhangúan forog 
köröskörül a tömeg, mint egy s z á r ' a z  malom 
kereke. Az álarczások érdektelenek; nagyobbára 
olyanok, kik álarcz nélkül tán restellenének is meg
jelenni^ ilyen nagy társaságban. Csak néha vetődik 
egy, ki beszélni tud ; a többi olyan, mint a papa- 
g á l y g y ö n g e  oldalát árulja el, mihelyt megszólal. 
A  közelebbi bálnak azonban —  kivétel gyanánt —  
volt egy kitűnő vendége, egy fiatal nő, ki’ egykor a 
múzsák kíséretében járt színpadunk deszkáin, s 
ki távol földről jőve, meg akarta nézni a helyet, hol 
egykor annyit íapsollák, s hol most nagyon erezik 
hiányát. Meg kellelt volna neki súgni: „nem igy 
szeretnénk látni tégedet, mint futó' vendéget, ki 
jön és távozik, nem e viaszálarc/czal, hanem azon 
álczával ékesítve, melyet a komoly múzsa adott 
neked."

Hát fenn a páholyok vedégei? Mint unják ma
gukat fényes öltözékeikben, melyekből a szem töb
bet sejt, mint a mennyit láthat l ‘ Csak a legyezők 
csillognak, nem a jókedv.

Szerencsés, ki hamar hazatér; szerencsés, ki 
nem kénytelen békétlenkedni a rósz konyha és 
drága sütemények miatt; de lég is legszerencsé
sebb, ki a ruhatári zavarban hozzá juthat téli öl 
tönyéhez, s a mulatság koronája gyanánt nem kap 
egy kis —  meghűlést.

A  mulatságnak csak egy jó oldala van : nincs 
f o l y t a t á s a ,  mert a színházi igazgatóság nem 
tart több álarczos bált. Jól teszi. Inkább adassa elő 
az „Eladó lányokat."

A  tulajdonképeni tánczvigalmak elseje a 
„jogász-segélyző egylet1' bálja volt, jan. 24-én  a 
díszes „L loyd " teremben.

M ily rút idő volt oda künn s mily szép ide
benn I

Kívül az ulczákon köd, sár, hurut, köhögés 
és nehéz téli ruhák; a tánezteremben fény, illat, 
virágok, mosolygó arezok, gyémántok ragyogása! 
zene és táncz. Amott mindenkinek baja és 'panasza 
van ; itt nincs egyéb szerencsétlenség, mint ha 
egy virág a fürtök közt elhervad, ha egy fátyol
szoknyát letaposnak, vagy ha egy tánezos a tömeg
ben nem bírja fölkeresni szemköztijét, s kétségbe 
kell esnie, hogy a tánczkörből kimarad.

Jótékony báloknál egyik főczél: hogy a jöve
delem minél több legyen. Ezért nem szabad kifo
gást tennünk a 24 -d ik i vigalom lúltömötisége el
len sem, hol lépni bajos, tánczolni nehéz, sétálni 
pedig lehetlen volt. A  ki láíni akarta az e g é s z  
bált, legjobban tette, ha fölment a karzatra, honnan 
a látvány meglepő vala. A fiatalság, szépség, disz, 
Ízlés, gazdagság és jókedv vidor ünnepe volt ez, s 
a levegő ragyogott a csillárfénytől, zengett a ze
nétől, és jészagu volt az illatszerektől. S  mily tar
kaság I Most egy herczegnő gyémántjai kápráztat
tak el, majd egy rózsa arcz, vagy mosolygó szem. 
mely még szebben ragyog, mint Golconda vala
mennyi gyémántja. Itt ilj'ak szálltak vidoran és se
besen a láncz és szerelem karjain, óit öreg urak 
nézdegellek komolyan, valószinüleg elvesztett ifjú
ságukra gondolva. S  mily édesen mosolyogtak a 
mamák, leányaik által újra átélve a szép remények 
és álmok tavaszi korszakát; s mily ridegen álldo
gáltak középen az agglegények, kik elfeledték k i
venni az élet legszebb osztályrészét, s most egye
dül állnak e sokaság között. De ki tudná elsorolni 
mind aina alkatrészeket, melyekből egy ily nagy, 
eleven mozaik-kép áll hol minden rohan és válto
z ik ; hol az emberek szeretik és irigylik egymást; 
hol hizelegnek és gúnyolódnak; hol annyi a k irá ly
nő —  fején az. ifjúság koronájával - s annyi a 
rabszolga, szivén a szerelem lánczaival; hol síik a 
drágakő, és sok az álgyémánt; hol a gazdagság ép 
úgy pompázik, mint a szegénység, mely még köl
csön venni lúd. Ifjúság tavasza, édes érzések pa
radicsoma, könnyelműség és vidorság örömünnepe, 
számítások piaoza, hiúság vására, a komoly élet 
egy csillogó vígjátéki, hol minden —  a mi látszik
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szép, csak nem kell untalan a színfalak mögé te
kintenünk. Egy  ily nagy bál látványa mindenesetre 
öröm azoknak is, a kik éreznek, azoknak is, a kik 
gondolkoznak, Én legalább ép annyit gyönyörkö
döm e fiatal, szép leánykában, ki ártatlanul örvend, 
midőn most először lép a világba, mint ama másik 
nőben, kivel már oly sokat találkozám e termekben, 
s ki most csipkék, szalagok, ékszerekkel, s a mű
vészet minden segédeszközével akarja megállitni 
a hanyatló napot. Nem keresem a bálkirálynőket; 
szeretem, hogy azok is itt vannak, kiknek fejéről 
már leesett a korona, mert hisz ép e sok külön- 
féleség. ép e nagy változatosság képezi egy nagy 
tánczvigalom teljes összhangzatát.

Vigalmainknak sajátszerü fényt kétségkívül 
a nemzeti öltözékek szépsége ad. Ez az, mit az 
idegenek különösen bámulnak, s mit egy jelenlevő 
franczia tiszt, és egy szintén nemzeti ruháját viselő 
román ilju most sem győztek eléggé magasztalni. 
—  A  gyöngyös párták, a csipkés főkötők, magyar 
vállak, hattyú prémes menték és zsinóros derekak 
egész festői alakokká bűvölik hölgyeinket, habár 
szépségök mellett —  a mint mondani szokták, —  
az ékszerek is elhomályosodnak

Az „Európa'' gyönyörű termében jan. 26-án 
volt az első „urak“-bálja. Évek óta a pesti farsang 
fődiszét az urak báljai képezik, mert itt a rendező
ség nagyon érti tisztjét, s mindig a legválasztékosabb 
társaságot gyűjti össze. Nincs különös tekintet a 
,,kaszt“-okra, melyek —  fájdalom —  még mindig 
léteznek; sőt azon iparkodnak, hogy minden művelt 
osztály a legszebben legyen képviselve. A műveltség, 
kellem és érdemekre ép annyi súlyt fektetnek, mint a 
grófi koronákra, s a főrangú hölgyekkel egész ősz- 
hangzatos koszorúba fűzik a polgári családok bájos 
leánykáit. E mellett számításba veszik a terem mi
nőségét, és soha sem töltik meg úgy, hogy a mu
latság kényelmetlen legyen. A ki ért egy tánczvi
galom leírásához, mely nem a legkönyebb föladat, 
mindig vonzó képet rajzolhat az ,,urak“ bál
jairól, hol szép, vidor és izlésteli minden. Fényű
ket különösen emelni szokta azon fiatal lánykák 
nagy száma, kik farsangon lépnek először a nagy
világi színpad csillogó deszkáira. Egy  barátunk, —  
ki ép oly otthonos a láncztermekben, mint az iro
dalom terén, —  azt szokta m ondani: e bálok ha
sonlók az „extráit de miile fleurs“-höz; t, i. minden 
osztálynak színe java van bennök összevonva.Ez ren
desen igy szokott lenni, de az idei első bál némi
leg különbözött az előbbeniektől. A  női koszorú
ban nem volt meg az osztályok nagy tarkasága, ha
nem oly családias egyformaság uralkodott, mint 
egy tánczestélyen. Ha nem volt is oly fényes, mint 
lesz a második bál, melyre annyian készülnek, de 
kedvesebb és fesztelenebb vala, mint az idei vigal
mak bármelyike, italában aki egy kedélyes, vidor es
télyt akar látni: látogassa meg az „urak" báljait,nézze 
meg e változatos és mégis összhangzó csopotozatokat, 
az öltözékek valódi diszét, a szebbnél szebb arczokat 
az ügyesen rendezett tánczköröket, hallgassa meg 
e jó, élénkítő zenét, és az egésznek vidám zaját: s 
bizonyosan néhány órára elfogja feledni, hogy az 
éleinek szomoritó terhe is van.

De ha mindazon vigalmakról szólni akarnék, 
melyek most az „Európá“-tói le a kisvárosi apró 
termekig —  a téli estéket érdekesekké teszik: 
akkor néhány közleményem nem lenne egyéb, mint 
a farsang krónikája. Ámde a farsang nem csupán 
Carnevaí e g y e d u r a l m a  alatt áll, —  Hymen- 
nek is van benne osztályrésze.

Tulajdonkép a bálok csupán virágait képezik 
a farsangnak ; valódi gyümölcsei a —  jegyváltá
sok és összekelések

Az idei farsang már eddig sem gyümölcslé
ién. Mindennap hallunk egy-egy kedves hirt, mely 
meglep és örvendeztet. Most is egész sort közöl
hetünk.

A nagy emlékezetben álló P  ázm án dy  Dénes 
kisebb leányát: S z e r é n a  k. a. az ifjú báró 
F  ö 1 d v á r y vezeté oltárhoz; M  a d a r a s s y Erzsi 
k. a. pedig K o n k o l y T h e g e  Miklós ur, ki több 
zongoraszerzeményl adott ki.

Egyik  fiatal irótársunk. a kitűnő műveltségű 
H u s z á r  Imre e napokban váltott jegyet K a r á 

c s o n  Vilma kisasszonynyal, azon lelkes és szép 
fiatal lánykák egyikével, kikről azt szokták mondani, 
hogy az ég jókedvében teremté őket.

Színvilágunkban is érdekes eljegyzések tör
téntek. Az operettek kedves, vidor énekesnőjét, 
M a r k o v i c s  Ilkát, P  au  1 i —  színházunk teno
ristája —  jegyezte el. B o g n á l -  Adél kisasszonyt 
pedig, ki oly sok szép remény kíséretében indult 
meg a színpadi pályán, V a s s z i l i e v i e h  V. 
ur, váltó törvényszéki hivatalnok.

De a farsang nem minden családnak hoz ha
sonló örömeket, mert a sors ugv akarja, hogy a fehér 
selymekből ne csak báli és menyasszonyi ruhákat, 
hanem koporsó-diszt is készítsenek.

A  múlt napokban hosszú gyászkisérettel egy 
ily fehér selyem koporsót vittek a hatvani utczából 
a temetőbe. Arany betűs fölirat jelenté, hogy Ge b -  
h a r d t E t e l k a  k. a. meghalt élete virágában. 
Egyik párka irigy kezekkel vágta szét az életet, 
melyet a másik rózsaszín gyapjúból font. Rideg, 
esős idő, s igy kétszeresen szomorú volt a fiatal 
lányka temetését látn i, kit nem csak atyja (akad. 
tag, s egyetemi tanár), hanem minden ismerőse 
—  szivében gyászol.

Felső-Magyarországon is volt egy temetés, 
melynek gyászhire befutá a lapokat.

Mindenki ismeri, és szomorú óráiban sokszor 
elsóhajtá e dalt:

j,Nem úgy van már, mint volt régen,
Nem az a nap süt az égen.“

E  dal szerzője T e r h e s  S á m u e l ,  egyik 
gömöri előkelőbb ref. lelkész, ki közelebb halt meg, 
miután hosszú és érdemteljes életet élt. Egyike 
volt a ref. egyház kitünőbb férfiainak, kit a közpá
lyán tisztelet, a magánéletben pedig szeretet kör
nyezett. Kedélyessége mindig a vidorság fényét 
hinté a társaságokra, a hol csak megjelent. Költő 
is volt, de nem azok közül való, kiket hiúság vezet 
a lanthoz; költő, ki szerette dalokba önteni örömét 
és bánatát, nem törődve azzal, hogy a világ hallja. 
Nem is láttunk tőle közönség elé bocsátva egye
bet, mint egy kis epigramm-füzért, a „szuronyok"- 
at; de mert gyakran szívből dalolt, némely éneke 
fenmarad a n é p a j k á n , mely jobban éltet, mint 
egy könyv.

Meghalt V e r n e t H o r a c e i s ,  a nagy fes- 
tész, s a tárczairók sokat beszélnek élete érdekesb 
adatairól. Mondják, hogy nem csak nagy művész, 
hanem jó barát is volt, s nemes szivét ép úgy meg
illeti a korona, mint lángelméjét. Egyszer egy sze
gény barátja kávéházat nyitott a „Palais roya le "- 
ban, de kevesen látogaták, s elcsüggedve panasz
kodott a művésznek. „Majd szerzek én neked nagy 
közönséget," —  vigasztalá ez, s a kávéházba men
yén, a mennyezetre e g y  f e c s k é t  festett. S  
Horace Vemet fecskéje —  'mely ma is látható. —  
csakugyan meghozta a jólét tavaszát. A  mint hire 
futott, mindenki csődült a kávéházba, melynek bér
lője nehány év alatt gazdag ember lett.

Meghalt L  i z e 11 i s !

Ismerik önök Frédéric B e r a t  ama szép 
költeményét, melyet Z  a 1 á r fordita le, s igy kez
dődik :

„Fiaim! én vagyok Lizett,
A dalnok szeretője én vagyok!“

E  nő volt az, kiről B e  T a n g e r  annyi szép 
dalt irt. A  lapok most azt írják, hogy elaggva, el
hagyatva, szegényen, kézi munkájából naponkint 
tiz soust keresve, F 1 e u r y E 1 i z egy kórházba 
jutott, s 71 éves korában meghalt. S  ez az Eliz lett 
volna Beranger Lizettje, ki ép úgy élni fog száza
dokon át, mint Petrarca Laurája, vagy Tasso Bea- 
trice-je.

De párisi emlékeim e hírnek ellenmon
danak.

Midőn a Pére Lachaise-ben Beranger sírja 
fölött állottam, egy franczia nő egy mellette 
lévő síremlékre mutatott, melyen —  ha jól emlé
kezem — e név állott „Nicole Judit, Beranger hű 
barátnője." Kérdém : ez volt-é L izett? Azt felelte, 
hogy ez.

Azt hiszem tehát, hogy a lapok ezúttal egy

régi történetet frissítettek föl, oly nőről szólva, k i
nek sírján már több tavasz óta nő a —  virág.

De mindegy, bármikor és bármily elhagyatva 
halt meg, egykor egy nagy költő szerette, költe
ményekben dalolta meg nemes szivét és hűségét, s 
e dalok oly maradandó emlékei lesznek , melyeket 
a legnagyobb urak és legfényesebb delnők is ir i
gyelhetnek tőle, mert mindig hirdetni fogják, hogy 
—  él t .  Neve egy költő halhatlanságával van ösz- 
szekapcsolva.

Nem akarván sírokon végezni farsangi közle- 
ményimet, inkább visszatérek a főváros azon törté
neteihez, melyeket örömmel vehet az olvasó.

Többi közt a hétszemélyes tábla elhatárzá, 
hogy az „ o r s z á g b í r ó k  k é p c s a r n o k á t "  
létesitendí, s mindazon családokat, kik őseik által 
ez ügyben érdekelve vannak, pártolásra hívja föl. 
K l i m k o v i c s  festész műtermében már is lát
ható nehány régibb országbíró életnagyságu képe.

A  muzeum képcsarnokában pedig, hol eddig 
annyi kontármunka foglalt helyet, B a r a b á s  —  
a múzeumi bizottmány fölhívása folytán —  bírála
tot tartott, és több művet számkiűzött a padlásra, 
hol nem fogják bántani többé a látogatók szemét. 
Ellenben ugyanezen képtár, ifjabb K  e g 1 e v i c h 
István adományából egy kétezer aranyon vett be
cses mesterművei gazdagodott, s ez R a p h a e l  
B r o n z i n o  V é n u s a .

Az akadémia is gyarapodik. Legalább köze
lebb elhatárzá, hogy palotája mellé kétszázhuszezer 
forintos bérházat emel.

Az irSi segélyegyletet pedig a lelkes N i c z k y  
F  i 1 o m é n a grófnő gyarapitá, ezerszáz forintot 
küldve be azon trencsényi hévíz-fürdői előadás 
jövedelméből, melyben a jó czélra maga is föl
lépett.

Minden lendületnek indul, még a n é p s z í n 
h á z  is.

Bárhova megyünk , mindig hallunk vagy lá
tunk a népszínházból valamit, mert az igazgató érti 
a példaszót: ,,a i d e tó i , "  stb. Fényképi k iraka
tokban ott függ a népszínházi személyzet egész 
arczképcsarnoka ; a nrfítárlaton csinos festvényben 
látható maga M o l n á r  György jelmezképe Dobsa 
„Szent István "-jából; ma már megjelent a népszín
házát támogató „Budai lapok" is, s a falragaszo
kon nagy betűkkel hirdetik gróf B a t t h y á n y i  
Júlia közelebbi fellépését, s a „Dunanan apó és fia 
utazásá"-t, -  melyre a közönség tolong, hogy lát
hassa.

Ez egy vidor uj operette, melyet O f f e  n - 
b'a c h leleményessége igen mulatságossá tett, s az 
ember többet nevethet rajta, mint valamenyi viszon
tagságos élczlapunkon.

Van benne sok bohóság, tréfa, látvány, ope- 
rábál, quadrille és cancan, melyet a „jardin Mabi- 
le"-ban sem tanulhattak volna el különben. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy kissé túlozzák, s ez 
—  h i b a .  A  kirívót nem kell még kirívóbbá tenni, 
mert könnyen sértheti a szemet. Máskülönben 
akármit beszél ellene lady Tartuffe, ki szemét födte 
el ; jól láttam, midőn ujjai közűi nézte. Tartuffe ur 
is édesdeden mosolygott, midőn szidalmazá.

Maga az operette azonban nem oly meglepő, 
mint előadása. M ily Ízléses és fényes kiállítás, s 
mily jókedv és vidorság az egész színpadon ! Fele 
is elég volna, hogy felgyújtsa a nemzeti színház 
közönségét, mely néha a szereplőkkel együtt —  
szendereg.

Azt hiszem, hogy sok művészünk épen a 
nagy tehetség, a nagy dicsőség és a magasztos 
öntudat terhe alatt roskad.. E  nagy súly miatt 
mozog oly bágyadtan, s beszél oly álmosan. Én 
tehát egy kis jókedvért és buzgalomért szíve
sen engednék valamit nagy tehetségük és nagy 
dicsőségükből, melyek mellett a néző csak úgy 
megfázhatik, mint a téli napnál.

Hát a lapokról mit Írjak? Hordókhoz liason- 
litnak; az kong legjobban, a melyik üres. Néme
lyik folyvást g y a n ú s í t ,  s miután már kicsinvli 
a hírlapok napszámosait, most a magyar politika 
hőseibe kap. Hiába, a gyanúsításnak tolvaj termé
szete van : kicsinyeken kezdi, s mindig nagyobbak
ra bátorodik, mig végre rajta veszt.

VADNAI KÁROLY.
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V egyes ro va  t o asz.
N e m z e t i  m u zeu m .

— A képtárból a vizsgáló bizottmány sok) oda
valóban nem illő képet eltávolít. Nagy ideje is volt már 
e revisiónak, mert a  látogató s műértő idegeneknek 
bizony elég alkalmuk volt megmosolyogni bólcsős álla
potunkat.

jE g yle ti tu d ó s ítá so k .
—  Alkalmunk volt az uj „Club" czimü „társas 

mulatsági egyletnek" már felsőbb helyen is megerősített 
alapszabályait megismerni; rövid kivonata bizonyára 
olvasóinkat is érdekelni fogja. E szerint az egylet fen- 
állásának időtartama (30. §. szerint) egyelőre három 
évre határoztatik ; 150 tagból áll (2. §) s mihelyt 90tag 
alá lesz írva, megalakult. A hiányzó tagok ajánlat foly
tán a hét igazgató titkos és egyhangú szavazata által 
vétethetnek fel (3. §.) A kötelezettség mindhárom évre 
szól, s tagdij évnegyedenkint 10 forint (9. §.) A hátra
lékok 8 napi sikertelen felszólítás után szóbeli per utján 
hajtatnak be (6. §.) Tiszteletbeli tagok is — számra 20
— vétethetnek fel az egyleti czélok érdekéből az igaz
gatóság által egy évre, mely meg is ujittathatik (9. §.)
— Bevezetett idegenek 8 napig élvezhetik a vendégsze
retetet (10. §.) Közgyűlés évenkint egyszer, januárhó
ban tartandó (11. §.) Külön előadó, s külön jegyző- 
könyvvezető (igazgató tag) lesz (14. §.) Viszonylagos 
szavazat-többség dönt, kiyévén az igazgatóság választá
sát, az alapszab. megváltoztatását, tagságból! kizárást, 
mire nézve a jelenlevőknek (legalább 24) */3 része kí
vántatik (15. és 16. §.) Az igazgatóság — egy igazgató 
és 6 igazg. tag — egy évre választatik (20. §.) s tisztü
ket díjtalanul viszik (22. §.) Köréhez tartozik különösen 
társas mulatságokról gondoskodni, időszakonkint tudo
mányos értekezleteket rendezni, s műzenészeti élveze
teket szerezni. (25. §.) Hírlapok csak a helyiségben, 
könyvek azonban téritvény mellett 8 napig künn is 
használtatnak (26. §.) Indítvány- és panaszkönyv tar- 
tátik (27. §.) — Bir tehát mindazon kellékekkel, me
lyek kitűzött czéljához megkívántainak.

— A bihari gazdasági egylet, mint a „Bihar"-bán 
olvassuk f. hó 19-én tartott ülésében elhatározta: a) 
Hogy még ez évben eke-verseny s termény-kiállítás ren- 
deztessék; jó erkölcsű, szorgalmas és ügyes régi cselé
dek jutalmaztassanak. b) A megye különböző részein 
verseny-szántás tartassák, c) Szőlő-iskola állíttassák, 
melyben eladásra, haszonnal művelhető nemes fajszőlők 
tenyésztessenek. d) A ló- és marhatenyésztésre, legin
kább azonban odahatni, hogy vidékenkint szűz-gulya és 
ménes állíttassák.

— A budapesti első magyar önkénytes tűzoltó- 
egylet f. hó 23-ikán tartott választmányi ülésében az 
alapszabályok megállapittatván, elhatároztatott azoknak 
megerősítés végett a m. kir. helytartótanács elé felter
jesztése. Az ülés végével gr. Széchenyi Ödön egy töké
letesített tűzoltó gép igen csinos mintáját mutatta be, 
melyet, az ő utasítása szerint, Nusz és fia, pesti gé
pészek készítettek. A kis tűzoltó gépet az udvaron 
azonnal meg is próbálták, s a gép igen czélszerünek bi
zonyult be.

I ro d a lo m  és m ű v é s ze ti  m o zg a lm a k .
— F i g y e l e m r e  mé l t ó  uj  könyv.  A napok

ban megjelent nagy érdemű tudósunk Brassai Sámuel 
„ I n g y e n  t a n í t ó  f r a n c z i a  n y e l v m e s t e r "  
czimü munkája Mint tudjuk, nyelvtanaink eddigelé nem 
igen feleltek meg a czélnak, mert nyelvészeink vagy 
gépies fordítók voltak, vagy csupán egy nyelvre fektetvén 
a súlyt, tévútra vezették ez által gyakran a tanulót saját 
anyanyelvében. Brassai nyelvtana mind a francziát, mind 
pedig a magyart egyenlő figyelemmel és szakavatottság- 
gal tárgyalja, szóval, sikerült megoldania ama nehéz 
föladatot, hogy miközben a tanuló egy nyelvet tökélete
sen megtanult, tudja egyszersmind a másikat is. Megis
merteti a franczia idiómákat, teljesen, megfelelő tősgyö
keres magyar kifejezésekkel szolgál mindenre, érthetővé 
teszi a legbonyolodottabb szabályokat, kézzel fogható 
példái által. A tárgy fontosságát tekintve, nem ajánlhat
juk eléggé a közönség figyelmébe e művet, melynek 
czirn): „ I ngyen tan i;tó “. Tauulóink úgy is eleget ta
nulnak drága pénzen roszul, itt az alkalom, a midőn in
gyen (vagy csaknem ingyen) jó leczkéket vehetnek.

— M u h o r  a  i Etelka vidéki színésznő, kinek 
tragikai tehetségéről a vidéki levelezők sok dicséretest 
írtak, ideérkezett, hogy tehétségét a nemzeti'szinház kö
zönségének is bemutassa. Minthogy épen a tragikai 
tér oly szegény jövővel kecsegtető fiatalságban, kísérle
tet mindenesetre lehet vele tenni.

— T a t á r  P é t e r  a „Handabandá“-ba ol
vadt. Ez most már úgy fog menni, mig csak a la
pok roppant száma az olvasó közönség arányáig 
le nem olvad. — Ekkor tán meg fog szűnni a lap- 
szerkesztői mánia. A sikertelen kísérletek különben 
csak mindig az irodalom (és nem csupán egvesek) rová

sára történnek, mert a közönség egy része az ily buká
soknál mindig kárt, s a mi nagyobb , boszuságot szenved, 
úgy, hogy utoljára végkép kedvét veszti. Ha valamely 
szakban a létezőknél jobbal-szebbel nem állhatunk elő, 
miért csináljunk meddő concurrentiát csak azért, hogy 
magunkat compromittáljuk s a közönségnek és a jámbor 
telebeszélt kiadóknak anyagi kárt is okozzunk.

I s k o la  és egyház.
— Uj kisdedovóda fog nyílni Ó-Budán a hajógyár 

közelében. A  szegény munkásosztálynak legnagyobb 
szüksége is van rá.

K ö zleked és .
—  Pest és Bécs között a gyorsvonatok e hó 

elejétől kezdve ismét megindulnak. Már az is nagy figyel
metlenség volt, hogy csak napokra is megszüntették.

—  Az arad-szebeni vasút ügyében a bécsi „Presse" 
szerint R o e b u c k ,  angol parlamenti tag, f. hó 19-én 
kihallgatáson volt Császár ő Felségénél, és a nevezett 
pálya érdekében, melynek alaptőkéje már biztosítva vol
na (?),igen reményteljes választ kapott. Ha nem ismernők 
a „Prtsse" azon tulajdonságát, hogy jámbor óhajtásait 
oly igen szereti tényeknek nézni: meg kellene döbben
nünk az egész két magyar haza által oly hőn óhajtott 
nagyvárad-kolozsvár-brassói vonal sorsa felett. így csak 
azzal vigasztaljuk az ezen lnr folytán netalán elszomo- 
rodottt honfitársainkat: hogy a „Presse" épen föntebb 
érintett tulajdonáért, nagyon kétes és zavaros forrás.

—  Ismét fölmerült azon hir, és pedig most már 
nem csupán jámbor óhajtás, hanem komoly terv alak
ján, hogy a pesti és budai indóház vasúttal fog összeköt
tetni. A  szükséges tér —  írja az „ Ország" —  ez építke
zésre a Duna medréből kerülne>z által, hogy a két par
tot a szabályozási vonalig feltöltik. Hát a dunai hid ? Ez 
a bökkenő ! Ez oly töméntelen pénzbe kerülne, a meny
nyit egy hamar aligha sikerül előteremteni. Óhajtjuk 
különben, hogy csalódjunk, de fájdalom már oly sok szé
pen kigondolt terv dűlt dugába „hitvány érez sőt még 
nem is érez miatt", hogy kételyünk nagyon is alapos.

H a lá lo zá so k .
—  Nagy tiszteletű s tudományt! Terhes Sámuel 

ur, a rimaszombati ref. egyház jubilált főpapja, a gömöri 
n. t. egyházmegye nyugalmazott esperese, szilárd lelkü
letű hazafi s minden tekintetben kitűnő ember, életének 
80-ik, papi hivataloskodásának 54-ik évében öregségi 
hosszas gyengélkedése után m. hó 7-én Rimaszombatban 
elhalálozott.

—  G  e b h a r  d t Etelka k. a. volt, egyetemi ta
nár Gebhaidt F. leánya, m. hó 23-án 20 éves korában 
elhunyt.

—  J u h á s z  György, nagy-kanizsai igen kedvelt 
és kitűnő orvos a napokban elhalálozott. 73 évet élt. 
Áldás emlékére!

H a za fia s  á ld o za to k .
—  A  Kölcsey-szoborra Szathmár városa 200 fo

rintot ajánlott.
Vegyesek.

—  P a t k ó  —  mint a „Z. S. K .“ írja —  Horvát
országon keresztül Stájerbe szorult s onnét a vasmegyei 
tótságon keresztül a Hegyhátra érkezett, és dec. 26-kán 
G-jén költötte el vacsoráját társaival együtt, igen átkoz
ván a somogymegyei juhászokat, kik életére törekednek. 
—  Nem igaz tehát, hogy Somogymegye népe oly igen 
pártfogolná az istentelent.

—  Világkiállítás Bécsben. A  székvárosban bi- 
zottmáuy alakult, mely az 1865-ben megtartandó világ
kiállítás számára palota építését tervezi, úgy, hogy a 
költségek bementi dij által volnának födözendők. A  bi
zottmány élén két bankárház áll.

M eg je len t u j  k ö n y v e k .
—  „Csatározás a dáko-román törekvések ellen,, 

(vonatkozva Ilariami Papiu „Erdély függetlensége" czi
mü röpiratára). Figyelemre méltó röpirat, a jeles tollú 
Dózsa Dánieltől Ara 40 kr. o. é. Kolozsvárt 1863.

— „A vers-szavalás elméleti és gyakorlati kézi
könyve." Irta S z á s z  Károly. E  nemben irodalmunk
ban alig van ennél jobban szerkesztett könyv. Áll : első 
vagy is elméleti részből, mely magában foglalja a vers- 
szavalattan elemeit, s második gyakorlati részből,mely a 
költői versfajok mindegyikére válogatott példákat tar
talmaz. Pest, Heckenast Gusztávnál. Ára (?)

—  „ O r v o s i  r e n d e r s é  g,“ irta G  r o s z L a 
jos orvos-sebésztudor stb. E  mű kiegészítője a szerző 
által kiadott, „törvényszéki orvostannak," gyér orvosi 
irodalmunkban mindenesetre űrt pótló könyv, melyet az 
illető szakemberek figyelmébe ajánlunk. Pest, 1863. En  • 
gél és Mandello tulajdona.

—  „Ingyen tanító franczia nyelvmester," magyar 
ifjaknak ajánlja B r a s s a i  Sámuel. Kolozsvárit, Stein

Jánosnál, 1863. Ara 1 ft 60 kr. E  hasznos könyvről 
„Irodalom és művészet" ez. rovatunkban kimerítőbb is
mertetés van.

—  „Dalok könyve" száz magyar költő és ’a nép 
dalaiból műfajilag rendezve, szerkesztő K a l m á r  
József m. irodalom-tanár. Baja 1862. Schön Jakab tu
lajdona. Gonddal szerkesztett anthologia -  czimének 
tökéletesen megfelel. Ára (?).

—  „Petőfi Sándor vegyes művei" 1838— 1849 
Kiadta Gyulai Pál. I. és Il-ik  kötet, a harmadik kötet 
sajtó alatt van. Érdekes irodalmi újdonság. A  nagy 
költő barátjai e kötetekben egyes elszórt iratait és pró
zai dolgozatait olvashatják. A  kiállítás díszes, a 3 kötet 
ára 4 ft 50 kr.

N e m z e t i  sz ín h á z .
—  E  napokban került színre Mayerbeer gyönyörű 

dalműve a rég nem látott „D i n o r a h." A  czimszerep- 
ben H  u b e r Ida k. a. jeleskedett, s Y  á r y Corentino 
nehéz szerepét nem remélt sikerrel adá; ez énekes va
lóban Jobb a hírénél." Adták továbbá Vahot Imre 
„Farsangi iskola" czimü vigjátékát, —  ezt a darabot 
minden farsangon előadják egyszer; szerzőnek legsike
rültebb műve, s a szép számú vasárnapi közönséget mu
lattatta.

B u d a i  n é p sz ín h á z .
—  „ D u n a n a n  a p a "  valóságos cassa-da- 

rabbá lett. Mint halljuk az igazgatóság ismét hozatott 
több ily fajú operettét —  mindenesetre többre megy 
ezekkel, mint a „III. Ricliard" „Othello" „Xl-ik Lajos“- 
féle erőlködésekkel. Batthyáni Ápraxin Júlia, mint mű
kedvelőnő jótékony czélra legközelebb fel fog lépni. A  
választott darab közt két uj 1 felvonásos franczia vigjá-. 
ték van („Fél az örömtől," „A gyertyatartó") és a „Szi
getvári vértanuk"-ból egy felvonás. Mindezekről jövőre 
bővebben.

S a k k -ro v a t.
14-dik számú feladvány.

Gróf Pougrácztól. (Nagy-Szombatban). 
Sötét.

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

V 1 2 -d ik  sz. f .  m e g fe jté se .
Világos Sötét

1) H d3-c5  . . . .  K.h6-g6:
2) Hc5-d7 . . . .  K g 6 -h 6
3) Hd7-e5 . . . .  g 7 -g 6
4) H e5-f7  -j- mát.

T A R T A L O M  : Thau Mór. —  Fölfedezések története. —  A  Pannónia szobor. —  Magyartörténelmi rajzok. —  Élettani levelek. —  Az ökölviadalok Angliában. —  A  herma- 
neczi papírgyár. S z é p i r o d a l m i  c s a r n o k :  A  kulcsi forrásnál. —  Föld és tenger. —  A  visszatért fecske. —  T iz nap története. —  Vegyes rova
tok. —  Sakk-rovat.
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