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Schulcz Ferencz
építész.

Sem azok közé nem 
tartozom, kik csak az 
elismert celebritásokat 
azért bámulják, mivel 
mások is bámulni szok
ták, vagy, mivel nagy 
és hírneves m ü v e i k  
egész sorára némi ön
érzettel visszapillant
hatnék ; de azok közé 
sem, kik akármily ne
mesre, és pedig eredmé
nyesen törekvő inain
kat, épen azért, mert 
koruk még nem engedé, 
hogy bámulandó müve
ket véghez vigyenek, 
mintegy lenézőleg ig- 
norálják.

Örömmel tekintünk 
a virágokkal ellepett 
fára, mert tudjuk, hogy 
csak így lehet gazdag 
g y ü m ö  le s -s z ü re te t  
v árn i!

Még csak néhány 
éve, hogy a híres bécsi 
művészeti akadémiánál 
a magyar tanuló ifjak, 
főleg az építészeti szak
ban, figyelmet kezdtek 
gerjeszteni. Skalniezky, 
Berg, Hercz, kiléptek 
a munkásság terére, és 
a nagyobb versenyzé
sekben is részt vettek,

de vannak még mások, 
kik az építészet nagy 
reformátora Se hmi d t  
Frigyes bécsi domépí- 
tőmester vezetése alatt 
hosszabb ideig élvezték 
ezen szakbani kiképző
désüket, s ezek közt 
honfias büszkeséggel te
kinthetünk egy ernye- 

* detlen buzgóságu, rend
kívüli észszel és kitar
tással, valamint józan 
felfogással és tántorít
hatatlan jellemmel biró 
hazánkfiára S c h u l c z  
F e r e n c z r e .

Bizonyosan sajnos 
dolog, hogy még ná
lunk a műveltebh osz
tály is az é p í t é s z t  a 
k ö m i v e s t ő l  nem 
igen szokta megkülön
böztetni, hogy még lap
jainkban is , midőn a 
művészet osztályozta- 
tik, legelöl a költő, utá
na a hangász, ezután a 
festesz, szobrász és vég
re, mintegy függelékül 
egy é p í t é s z  említte- 
t ik : midőn okszerűen, 
már magok az építé
szeti müvek nagyszerű
sége, tartóssága, e r e 
de t i sége  a képző-mű
vészetben méltán az el
sőséget igény elheti, mint 
hogy a szobrászat és fes-
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tów 't  -nég is inkább remek u t á n z á s o k k a l  
foglalkozik, és az építész teremtményei össz
hangzó díszítéseire alkalmaztatván, a műk ért
hez a bokrokat és virágokat szolgálják, de soha 
sem bírnak azon előnynyel, hogy a félszegen 
tervezett, hanyagul kivitt műépítészet hibáit 
pótolhassák, hanem azoka* még inkább kirí
vókká teszik.

Alárendelt állásából legújabban kezd csak 
az építészet ismét emelkedni, és a jogosan kö
vetelhető elismerést magának kivívni. S ezt 
nagy előnynek tartjuk, hogy t. i. a főt köves
sék a tagok, nem pedig a tagok mögött a fő 
elmaradjon és mintegy függeiekt.ek tekintsék.

Hogy ez történhetik, köszönhetjük leg
inkább az újabb iránynak, meiv. az alapos ön
tudatnak kifolyása. Ezen valódi, mély tanul
mányoknak egyik fölkentje azon férfi, kinek 
arczképét a magyar hazának bemutatjuk.

S e h u l c z F e r e n c  z, ki nem csak nem
zeti öltöny linkhez hű ragaszkodása, hanem 
deli terme.e és csinos külseje által a birodalmi 
főváros köreiben F e r e n c z  úr név alatt is
merős, született Pécsett 1838-ban. Szülő váro
sában atyja részéről, ki ott ácsmester és gépész, 
a leggondosabb nevelést uyeiüe, a hat latin 
osztályt elvégezvén, jövő  hivatásához szükséges 
előkészületek, ugyin nt az ács, lakatos, aszta
los mesterségeket atyja házánál tette magáévá, 
míg a bécsi müegye.embe felvétetvén, az épí
tészet minden ágait az ottani jeles tanároktól 
hallgatta, szünidők közt pedig mint kőműves 
legény dolgozott, mint ilyen valamint mint 
ácslegény fel is szabadult, sőt a kőfaragó mű
helyeket is folytonosan látogatván, ezen mes
terség titkaiba is be lön avatva.

Tartós és irányadó hatással volt ifjú ha
zánkfiára S c h m i d t tanár úr, ki S c h u 1 c z 
terveiben nem csak a gothikában, de a renais- 
sanceban is, nem mindennapi tehetséget tapasz
talván azt ügyesebb tanítváuyival, kirchberg- 
strassengeli. krakói, pozsonyi, szepesi ki
rándulásaira magával elvi-, te, sőt ezen kirándu
lások alatt vezér helyettesévé is kinevezé. — 
1863-ban Braurae városa nagy temploma 
restauratiója elhatároztatván, ennek felvételére 
Schmidt tanártól kapott meghívást és ezen 
munkát 3 hó alatt 'elvégző, majd ismételve 
Prágába küldetett, hogy ezen ősrégi városnak 
legdíszesb régi épületjeií felmérje, és azon al
kalommal Kollin és K u ; tenberg mü emlékeit 
is felvette.

S c h u l c z  tervei eleinte az igazgatóság 
és tanárai által megdicsérhettek; 1862-ben a 
Eüger-féle nagy arany-éremmel jutalmaztatott 
első templom terve, majd ismét bucsújáró 
temploma nyert elismerő oklevelet; múlt évben 
a két évi utazásra költséget nyújtó c s á s z á r -  
d í j t ,  ezekhez járul képzőművészeti aka
démiához készített nagy terve, melyet a mű
vészi akadémia ritkán használt dicséretekkel 
halmozott.

Mindezek folytán a múlt évi építészeti 
összejövetel alkalmával a tárlat rendezése 
Schulczra bízatott és ebbeli működéséért a ren
dező bizottmány elnökségétől igen lekötelező 
köszönetét érdemlett; ezen ülések bevégzése 
után pedig a magyar tud. akadémia megbí
zásából a szatmári archeológiái kirándulást 
tévé Heuszlmann és Kómer társaságában, mely 
útból gazdag tárczával tért viszza, és főleg a 
szatmárvidéki fatemplomokkal a bécsi cs. k. 
iparkiállításban nagy elismerést vívott ki ma
gának.

A  bécsi Bauhütte autographiáji közt több 
van 35 nagy lapnál, melyeket Sebulcz maga 
felvett és átírt.

A  fentebb említettekért biztos kilátása 
lehet hazánkfiának, hogy az előbbi utazási 
díjon kiviil, további kiképzödési tekintetéből a 
n a g y  u t a z á s i  dijt is megnyerendő

Schulcz nem csak tervezni tud jelesen,

mit a szegszárdi templom tervénél is, bár a 
megbízással más tisztelhetett meg, kimutatá: 
de terveit remekül ki is fogja vinni. Tanúsko
dik erről kedélyessége daczára korát haladó 
komolysága, érett esze, jeles felfogása, férfias 
kitartása, lelkismeretessége, hazafias büszke
sége. A magyar névnek becsületet és elisme
rést szerezni, a már e Idig is annyira kitünte
tettnek fő törekvése!

Ha csak S c h u l c z o t  neveié nekünk 
Schmidt, már örök hálára kötelező hazánkat.

Míg útjára kelend, Schmidt tanár atyjai 
barátjánál van elfoglalva; legújabban pedig 
Haas Mihály szatmári püspök úr ö excellentiája 
megbizása folytán á szinér-váraljai templom 
góth-izlésü tervével foglalkozik, melynek épí
tésével valószínűleg hazánknak első müvét 
fogja bemutatni.

Schulcz, nagy mestere nyomán a goílistd 
embere, egész lélekkel és odaadással; ennek 
remekjeitől egészen át van hatva, ezen stilü 
müvek oly könnyededen kerülnek ki remek 
rajzóna alul, mint más gondolaíjait a papírra 
teremti; de azért épen' úgy jártas minden más 
építészeti modorban is, annyira, hogy ebbeli 
tervezetei szintén oly mérvben érdemlik ki a 
magasztalást, mint .kedvencz góth-izlésü tem
plomai, és így épen az egyoldalúság elkerülé
sével az összes felfogás előnyeit legnagyobb 
mérvbe • bírja. — s.

Nem fogjuk mi. . .

Nem fogjuk mi soha egymást 

Ez. életben megérteni, —

Kárhozatot boldogsággal 

Nem lehet egyesíteni.

Te gond nélkül élvezed a 
Futó jelen édes perCzét :

Oh tle engem a múlt köt le 

S félem a jövő keservét.

Téged édes örö ube ejt

Egy kis virágnak nyilasa;

Én ennek sem örveudek : mert 

Eszembe jut hervadása.

Jól hat rád egy meleg sugár,

Mely növeli a fa lombját :

Pedig később ez okozza —

Száradását,. -- lehullását. —

Volt egy idő midőn én is

Mindenben gyönyört találtam.

Még a sötét b ilinknek is

Csak aranyos szélét láttam.

Volt egy idő, -  bár most volna 

Midőn ábrándokban éltem,

Hz is oda, — álmaimból

Mért kellett már felébrednem?

Most sötét bús kedélyemnek 

Te vagy egyetlen sugár:,

Mely ha nem is melegít fel 

De utam jegét olvasztj; .

Oh de megérteni egymást

Soh’ sem fogjuk ez életben.

Kárhozatot boldogsággal 

Egyesítni lehetetlen.

k e i 'a  * )

* )  E  figyelemre méltó tehetségre örömmel figyel
meztetjük olya óinkat. I d ii n «  óta ily szép , megkapó 
hangot nem igen hallottunk. S z e r  k.

S z e r e l e m  n é l k ü l .

(Elbeszélés.)

VértesiArnoldtó!.

I I .
Két esemény történt most, mely váratla

nul megzavarni látszott nyugodt, rideg életét : 
1-ür fizetését fölemelték 540 írtra, 2-ur aiyja 
hirtelen meghalt.

Bármily szeretetlen bánásmódban része
sült is atyja részéről, e hálái mégis mély fáj
dalmat okozott neki. Először láttam könyet 
szemében s meglepetve vettem észre, hogy több 
érzés van merev, kiaszott szivében, mint gon
doltuk.

Részvéttel közeledtem hozzá, a mennyire 
közeledni lehetett, mert szivéhez nagyon kö
zeire nem bocsátott senkit. Gondolám, hogy az 
atyja halála fölötti fájdalom meglágyítja s irat 
nyit kérgesedett szívébe más gyöngédebb ér
zelmek befogadására is.

A lelket zsibbasztó szegénység most már 
nem nyomta, s nagyon hihetőnek tartottam, 
hogy az ifjúság győzni fog sk.tör a megszokott 
rideg korlátokon és a bilincseitől szabadult lé
lek örömet és boldogságot fog kérni az élettől. 
Hiszen még fiatal.

Tűrt és erős lélekkel viselte keresztjét. A  
sors talán igazságos lesz s boldogsággal jutal
mazza,

— Valóban megérdemelne ez a derék fia
tal ember egy jó  féleséget, — szólt özvegy 
Kriegsfeldné asszonyság, két nappal azután, 
hogy Takács Gábor fizetését fölemelték.

Midőn a tisztelt asszonyság íg y  szólt le
ányaihoz, különösen legidösh leányára, Teréz 
kisasszonyra ezélzott.

Kriegsfeldné asszonyság kamarális hiva
talnok özvegye volt 40U fi. évi nyugdíjjal s 
négy felnőtt nagy leánynyal, kik közűi a leg- 
idősb, Teréz kisasszony már a *26-ik évbe lé
pett.

— Epén Takács úrhoz illik, — gondola 
Kriegsfeldné; a mi alatt azt értette, hogy mind 
ketten 26 évesek.

Hogy szükséges-e még másféle összhang- 
zás is a házassághoz, azt a tisztelt asszonyság 
nem kereste.

Takács Gábor a Kriegsfeld családnál la
kott már majd egy év óta. Kriegsfeldné mindig 
tartott hónapos szobát, „nőtlen urak" számára.

Ez év alatt még nem beszélt a tisztelt 
asszonysággal, sem a kisasszonyokkal, hacsak 
véletlenül a folyosón vagy a lépcsőn nem talál
koztál}, a mikor alázatosan megemelintette ka
lapját s jó  reggelt, jó  napot, vagy jó  estéi kí
vánt, már a mint az idő mivolta hozta magával.

Egyebet soha sem bátorkodóit szólni s a | 
kisasszonyok sem látszottak nagyon óhajtan a 
b szélgetesl; oly finnyásan és büszké i fogad- , 
ták alázatos köszönését.

Meg akkor Kr.egsfeldné nem jutott azo.i 
meggyőződésre, hogy Teréz leánya „épen I - 

káes úrhoz illik.*'
Semmi nem hat oly fölvilágosítókig az em

beri értelemre mint a pénz s nem is' képes 
semmi más oly őszinte részvétét gerjeszte ii. 
Mióta Kriegsfeldné asszonyság megtudta, hogy 
Takács úrnak fizetését fölemelték s hogy 
ugyanazon időben atyja is meghalt, egyszerre 
csak belátta, hogy ez a derék fiatal ember 
megérdemelne egy jó  feleséget.

Kővetkező nap, mikor délután a hivatal
ból haza jött Takács úr, a folyosón találkozott 
Teréz kisasszonynyal, ki ma lehető legcsino- 
sabban volt felöltözve, s valóban meglehetősen 
csinos leány lett volna, ha a hegyes áll és ala
csony homlok nem adott volna arczának kissé 
kellemetlen kifejezést. Egyébként ismételnem 
kell, meglehetősen csinos leány volt.
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Takács úr alázatosan köszönt. A kisasz- 
szony nyájas mosolylyal viszonozta a köszön
tést s hozzá tette, hogy mily ritka szerencse 
látni Takács u ra t! egészen elzárkózik a világ 
elől.

Takács Gábor elpirult homloka tetejéig. 
Ez volt talán a legelső leány, ki nyájasan szólt 
hozzá. Nem tudta, mit feleljen.

Teréz kisasszony azonban legkevésbbé 
sem jött zavarba s részvétteljes nyájassággal 
folytatá :

— Oh Takács úr, őszinte részvéttel érte
sültünk róla, hogy mily szomorú csapás érte 
önt. Higyje el, hogy mi igazán részt veszünk 
fájdalmában. Á mama azt mondja, önt úgy te
kinthetjük mint családunk tagját, hiszen egy 
év óta lakik már nálunk, már egészen hozzánk
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réz kisasszony nyájasan magyarázgatta neki, 
hogy ha az embernek mély fájdalma van, nem 
kell elzárkózni a világ elől, hanem föl kell ke
resni részvevő embereket és igy a fájdalom 
enyhül.

Ez ugyan nem volt valami nagyon emel
kedett költői Stylus és minden közönséges em
ber megérthette, de Takács Gáboí füleiben 
mindez oly csodálatosan hangzott. 0  még soha 
ily nyájas, részvevő hangot nem hallott, neki 
oly csodálatosan bűbájosnak tetszett. Nem 
tudta, álmodik-e s talán még tovább is szótlan, 
bámulva állt volna ott, ha Teréz kisasszony 
elégnek nem tartotta volna egyelőre a beszél
getést s kecses „alázszolgájá“-val tovább nem 
lebben.

Takács Gábor elmélázva ballagott kis

NEGYEDIK ÉVFOLYAM.

szikláknak ma nem lett volna rendes formájok 
s a fák oly nehezen akartak egyenesen állni: 
nem ment ma a rajzolás sehogy sem.

Letette a rajzónt s félre tolta a papirost. 
De mivel megszokta, hogy szüntelen foglalkoz
zék valamivel, mint a gép, ismét csak kezébe 
vette. Nem bírta a hosszú estét micsoda módon 
eltölteni; először életében unatkozott.

Valami nyughatatlan izgatottság terjedt 
el egész testében. Nem volt ez kellemes érzés. 
Nem tudott nyugodtan ülni s nem tudott mit 
csinálni. Fölkelt s járkálni kezdett szobájában; 
de a szoba kisebb volt, mintsem sétálásra al
kalmas lett volna, minden második lépésnél meg 
kellett fordulnia s ez kényszerítette újra leülni.

Nagyon későn feküdt le s mégsem bírt 
elaludni. Eoszúl aludt ez éjjel.

Nagy-Somló vára.
(Lásd szövegét a 119-dik lapon).

tartozik. És Takács úr a mamának kegyencze, 
a mama mindig dicséri Takács urat. Higyje el, 
hogy mindnyájan részvéttel viseltetünk ön 
iránt.

Mindez oly váratlanul jött Takács Gá
borra, hogy egy szót sem bírt felelni. Ott állt, 
elpirulva, szótlan, levett kalappal, mialatt Te-

szobájába. Megfoghatatlan, különös érzés volt I 
ez, a mit most érzett, olyan könnyű volt egész 
teste, nem érzette azt a fásult lankadtságot, 
mely egyébkor tagjaira nehezedett, pedig feje 
most épen oly szokatlanul kábult volt.

Kezébe vette a rajzónt s próbált rajzol- 
gatni. Nem ment ma sehogy sem. Mintha a

Teréz kisasszony mosolygó képe ugyan 
nem jelent meg álmában, de ébren sem igen 
gondolt rá, s ha rá gondolt is, abban a gondo
latban még legkisebb szikrája sem volt a sze
relemnek, mely a megdermedt lélekben nem 
foglalhatott még helyet. Ha szívesen emléke
zett rá Gábor, az csak azért volt, mert jól esett
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neki, hogy találkozott egy lény, ki nyájasan, 
részvéttel szólt hozzá.

Másnap aztán özvegy Kriegsfeldné asz- 
szonysággal találkozott a folyosón.

Takács Gábor sokkal jámborabb ember 
volt, mintsem ezek a véletlen találkozások gya
núsokká válhattak volna előtte:

— Édes Takács úr, — szólt a tisztelt asz- 
szonyság — valóban mély részvéttel hallottuk 
ura atyjának szomorú esetét, hanem édes T a 
kács úr, önnek épen most nem szabad egészen 
elzárkózni a világtól és tőlünk, k ik mindig 
részvétteljes barátsággal viseltettünk ön iránt. 
Önnek vigasztalást, szórakozást kell keresnie.

Takács úr ma valamivel bátrabban viselte 
magát mint tegnap, minek oka részben az is 
volt, hogy Kriegsfeldné asszonyság nem volt 
oly hatat mint leánya; fiatal nőkkel szemben 
bátortalanabb volt.

Illedelmesen megköszönte a teins asszony
nak szíves részvétét s tovább akart menni; de 
Kriegsfeldné nem bocsátotta el ily  könnyen.

A  tisztelt asszonyság értett a hadi takti
kához, tudta, hol kell megtámadni az ellensé
get, gyors rohamot kell-e intézni ellene vagy 
lassú folytonos ostromlást, hogy yégre kifáradva 
megadja magát? Értett a hadifortélyok minden 
mesterségéhez : hogyan kell plenkirozni, mi
lyen flankenbewegungokat kell csinálni, ho
gyan kell az ellenséget két tűz közé szoritui, 
mikor kell előrukkolni a jobb szárnynyal, mi
kor a ballal, hogyan kell körülkeritni az ellen
séget s fegyverlerakásra kényszerítni?

Mindebben jártas volt. Nem hiába volt 
gyalogsági kapitánynak a leánya. — Ámbár 
nem egészen bizonyos, hogy hadi taktikai is
mereteit atyjától ,nyerte-e vagy azon ké
sőbbi csatározásokban szerezte, melyeket mint 
fiatal asszony folytatott, boldogult Kriegsfeld 
úrnak nem nagy mulatságára, különböző fegy
vernemhez és osztályhoz tartozó katonatisz
tekkel.

Tapasztalatainak öregbítése végett czél- 
szerünek tartotta a fiatal asszony nemcsak 
gyalogsági, hanem lovassági és tüzér tisztekkel 
is kezdeni csatározásokat, sőt a genie-corps 
tisztjeivel is közelebbi ismeretségbe bocsát
kozni. I ly  módon valóban bő és gyakorlati is
mereteket gyűjtött magának, a hadi taktikát 
illetőleg, ámbár boldogult Kriegsfeld úr nem 
nagy megelégedéssel szemlélte e hadi gyakor
latokat, sőt egy ízben bátorkodott is neje előtt 
abbeli véleményét nyilvánitni, hogy a tiszt 
urak el is maradhatnának a háztól.
\ Természetes, hogy a tűzről pattant me

nyecske megmagyarázta aztán Kriegsfeld úr
nak, hogy a tiszt urak nem fognak elmaradni 
a háztól, hanem ha Kriegsfeld úr még egyszer 
bátorkodik efféle megjegyzést nyilvánitni s ez
által nejének gyöngéd érzületét megsérteni, 
hát akkor ö Kriegsfeld úr fog kizáratni a ház
ból. Tessék magát ahhoz tartani.

Ez erélyes föllépés használt; mert Kriegs
feld úr azontúl az illendő alázatosság korlátái 
közé vonult s átengedte a csatatért a tiszt 
uraknak, azaz : mikor jönni látta őket, kalap
já t vette s ment a kávéházba.

Kriegsfeldné asszonyság elismeréssel v i
seltetett férjének gyöngéd udvariassága iránt s 
azzal hálálta meg jóságát, hogy halála után 
szép vörösmárváuy sírkövet emeltetett neki, 
rámetszetvén aranyos betűkkel :

„A l e g j o b b  f é r j n e k . "

A  legjobb férj itt aztán a márványkő alatt 
csendesebben nyugodhatott mint otthon. Öz
vegy Kriegsfeldné asszonyság pedig folytat
hatta elöhaladását a katonai gyakorlatokban.

Azonban mindenkinek meglepetésére nem 
folytatta. A  tiszt urak elmaradoztak a háztól, 
miután a tisztelt hölgy határozottan kimutatta,

hogy elsőséget ad a czivil állásnak a katonai 
fölött.

Miért történt e roppant változás és átala
kulás ? — azon eleget törték fejőket az isme
rős asszonyságok és kisasszonyok. Végre is ab
ban állapodtak meg, hogy Kriegsfeldné bizo
nyosan másodszor akar férjhez menni, s jó l 
tudván azt, hogy a katona urak nem igen sze
retnek házasodni s vagyontalan hölgyeket leg- 
kevésbbé szoktak nőül venni, tehát most a czivil 
urakat igyekszik hálójába csalogatni.

Mennyiben volt igazuk e derék hölgyek
nek, azt nem az én dolgom eldönteni. Bármint 
volt is a dolog, az eredmény csak az volt, hogy 
a czivil urak sem mutattak valami nagy hajla
mot nőül kérni özvegy Kriegsfeldné asszony
ságot négy leánykájával.

É v  év után múlt; Kriegsfeldné csak öz
vegy maradt. A  leánykák felnőttek s most már 
arról volt szó, hogy azokat férjhez adhassa.

Ámbár ügyes taktikával és sok tapaszta
lással bírt, e vállalat mégis nehezen akart si
kerülni és Kriegsfeldnének valóban elég oka 
volt a haszonleső, pénzvágyó férfiak ellen pa
naszkodni. Teréz leánya immár átlépte a 25-ik 
tavaszt s még mostanáig sem lehetett vőlegényt 
találni számára, pedig bizony eléggé utána 
láttak, eléggé kerestek.

Most végre úgy vélte Kriegsfeldné : talált 
egyet és pedig igen alkalmast; elhatározta ezt 
erős ostrom alá venni.

Hitte, hogy győzni fog, mert az ellenség 
gyenge és gyakorlatlan. Ez a jámbor ellenség 
volt Takács Gábor úr.

— Ön egészen elvonul tőlünk, édes . T a 
kács úr, — szólt a tisztelt asszonyság; — be 
sem jön hozzánk, pedig önnek vigasztalásra 
van szüksége, szórakozásra, önnek nem sza
bad úgy elzárkózni a világ elől. Mi oly örömest 
vigasztalnánk önt és úgy örülnénk, ha gyak
rabban meglátogatna.

Takács Gábor erre válaszolt, hogy kö
szöni alásan a teins asszony kegyességét és 
hogy nem bátorkodott eddig tiszteletét tenni.

A  teins asszony biztosította, hogy bátor- 
kodhatik és szerencséjüknek fogják tartani 
mindig, ha ilyen derék fiatal ember mint Ta
kács úr, mennél gyakrabban meglátogatja őket.

— Sőt ne is tekintsen Takács úr minket 
idegeneknek, hanem tekintse úgy, mintha ott
hon volna, hiszen nálunk igazán otthon van; 
hát nem lakik-e itt nálunk. Mi, kigyje el, úgy 
tekintjük Takács urat egészen mint a család
hoz tartozót; én úgy nézem, mintha csak fiam 
volna.

E l sem eresztette addig a jó  asszonyság 
Takács mát, mig meg nem Ígérte, hogy ezután 
gyakrabban be fog jönni hozzájok.

Be akarta ugyan vinni a jámbor fiatal 
embert most mindjárt a leányokhoz, hanem 
látván azon szörnyű zavart, melybe az ifjú 
embert ez indítvány hozta, fölhagyott most 
sürgetésével. Belátta, hogy időt kell engedni 
neki, hadd szokja meg azon gondolatot, hogy 
leányok közé fog lépni.

H l.

Volt szerencsém már tudtára adni a tisz
telt közönségnek, hogy Kriegsfeldné asszony
ságnak négy leánya volt.

Életkor szerint igy  következtek egymás
után :

Teréz kisasszony (26 éves.)
T in i kisasszony (23 éves.)
Málcsi kisasszony ( 2 1  éves.)
Ermenegilda kisasszony (20 éves.)
Ezenkívül volt még a háznál egy távoli 

rokonnak leánykája, egy Í 0  éves szőke gyer
mek, kit Idának neveztek.

Ermenegilda és Ida együtt közösen „a

g y e r m e k e k é n e k  neveztettek. Nem volt 
köztük csak 1 0  év különbség.

Idának anyja nem élt, s atyja, egy köny- 
nyüvérü, mulatni szerető ember, legjobbnak 
tartotta kis leányát valami női rokonnak gond
viselése alá adni. És ebben nem is volt helyte
len véleménye, mert az apai háznál ugyan ke
vés jó t tanulhatott volna.

Mindkettőjükre nézve jobb volt igy. A z 
apa könnyebben mozoghatott, mulatságaiban 
nem háborgatta a kis leány jelenléte, derültebb 
kedélylyel járhatott a kalandok után s gond 
nélkül poharazhatott egész éjen át víg  czimbo- 
rák társaságában.

A  gyermekre nézve is jobb volt. Kriegs- 
feldóknéi ugyan azt a benső gyöngéd szem e
tet, mely egy család tagjait úgy köti össze 
mintha több testben csak egy lelek volna, azt 
nem találta föl, hanem jó l bántak vele, gondot 
viseltek rá, hogy mindig szépen legyen öltözve 
s a budai legjelesebb nevelőintézetbe járatták 
tanulni.

És végre Kriegsfeldné asszonyságra nézve 
is jó  volt igy, mert Idának tartásáért jelenté
keny évpénzt kapott, mi a Kriegsfeldné hely
zetében nem megvetendő dolog volt.

A  gyermek nőtt és szépült. A  neveidében 
mindenki csodálta gyönyörű szőke haját, maga 
az intézet tulajdonosnője, Spritzenberger Eliz 
született Sonnenthal bárónő is. És a franczia 
nyelvmester csak azért nem mondott bókot Ida 
kisasszonynak, mert elve.volt a kisasszonyok
nak előbb nem mondani bókodat, csak ha már 
1 2 -ik évöket elérték.

Valószínűleg ez azon kor, melyben az ud
varias franczia véleménye szerint a kisasszo
nyoknak már veszély nélkül lehet bókokat 
mondani.

Spritzenberger E liz úrnő neveldéje azon 
időben a budai várban legtekintélyesebb volt.
A  franczia nyelvmester ez intézetben valódi 
született franczia volt Lyonból, azonfelül még 
két gouvernante volt itt született franczia, a 
mivel egy más intézet sem dicsekedhetett. Sőt 
maga a bárónő is, ámbár nem volt született 
franczia, de magyarul nem beszélt.

E  jeles intézetbe járt a kis Ida tanulni.
Nemsokára a mesterek és nevelőnök nem

csak rendkívül szép haját, hanem szellemi ké
pességeit is kezdték csodálni. A  mit benne 
kárhoztattak, az csak az ábrándosságra és kü- 
lönczködésre való szerfölötti hajlam volt, mely 
már most nyilatkozott a gyermekben.

Ha csak szerét tehette, félre húzódott a 
többi gyermekektől, komolyan és büszkén leült 
magába s a többiek ritkán merték háborgatni. 
Ha játékaikban részt vett, olyankor mindig 
valami különös újítást hozott be, valami fan
tasztikus változtatást.

Nem mondhatni, hogy ez a hajlam és 
irány tetszett volna a nevelönöknek, hanem 
remélték, hogy az intézetben majd kisimítódik 
s leszokik mindenről. E z a simítás nehezen 
ment ugyan s .néha a tisztelt hölgyek panasz
kodtak is a kis leány önfejűsége miatt, hanem 
azért remélték, hogy mindez elmúlik majd s a 
kis Idából is olyan tökéletes kiművelt kisasz- 
szonyt képeznek, mint a többiből.

E gy  kis csillogó máz kívülről. Hogy bent 
a szívben és főben mi van ? — az nem lénye- ,  
ges dolog; lényeges dolog csak az, hogy min
den, mi feltűnő, különcz s a közönséges for
máktól eltérő, viselétben és gondolkozásban 
egyformán kiirtassék.

Hogy ez az önfejű kis leánynál nem sike
rült, nem a nevelő intézet hibája.

Vannak olyan kiválasztott lények, kik 
bármily helyzetben csak a szépet és jót tanul
já k  meg s nem bírják megtanulni azt, a mi 
nem szép és nem jó ; a kis Ida ilyen volt. Hogy 
a közönséges formába nem hagyta magát be- 
leidomítni, meglehet oka volt azon forma is,
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melybe be akarták idomítni s mely az önfejű 
kis gyermek egész lényével ellenkezett.

A  „ m á s i k  g y e r m e k ”  Ermenegilda 
kisasszony — egészen másforma vo lt; benne 
nem lehetett találni semmi ábrándosságot és 
semmi külünczködést. Egyike volt azon közön
séges képű csinos leányoknak, kik vigyáznak, 
hogy mindig úgy lépjenek, mint a hogy azt a 
tánczmestertöl tanulták, s ha az ember hozzá- 
jok  szól, mosolyognak, — mert úgy illik.

Regényes neve daczára nem volt benne 
legkisebb regényesség sem s úgy látszott,hogy 
egyenesen valami tisztességes röfös kereskedő 
leendő nejéül teremtetett.

Málcsi és Tin i kisasszonyok már maga
sabb szellemi műveltségre tartottak igényt, 
Durnas senior s Hahn-Hahn Ida grófnő regé
nyeit olvasták a kölcsön-könyvtárból, sőt Tini 
kisasszony titokban érzelemdús verseket is írt, 
melyeket Málcsi kisasszonynak fölolvasott, ki 
„ e g y e d ü l  volt képes 
megérteni k e b l é n e k  
szent geijedelmeit.”

E  két felsőbb lény 
méltó megvetéssel te
kintett le Terézre, ki 
legörömestebb a kony
hában időzött s midőn 
délben föltálalhatta az 
általa készített kozmás 
spenótot s a sületlen 
almás rétest, büszke 
volt gazdasszonyi hi
vatására.

A z  ugyan szeren
csétlenségvolt aKriegs- 
feld családra nézve, 
hogy kozmás spenótot 
és sületlen almásrétest 
kaptak ebédre, hanem 
az szerencse volt, hogy 
szakácsnét nem kellett 
tartani, mit s z o r u l t  
anyagi körülményeik 
miatt nem lehetett vol
na tenniök. Teréz ki
váló hivatást érezvén 
a szakácsnői pályára, 
a család többi tagjait 
fölmentette a konyha- 
beli munkák alól.

Valódi szenvedély- 
lyel hámozta á burgo
nyát, keverte a rán. 
tást, gyúrt, dagasztott 
és aprította a tésztát.
Hanem akkor kellett 
csak látni, ha valami 
nagy ünnep, valami ne
vezetes nap volt s töl
tött borjupecsenye és 
mandulás kifli — Teréz 
gastronomiai eszmény
képének netovábbja — 
került az asztalra 1

Mily büszke önér
zettel tekintett akkor 
Teréz testvéreire, majd 
meg a tálban pompázó 
s legtöbbnyire sületlen (csak ritkán történt az, 
hogy megégtek) mandulás kiflikre. Szinte 
mondani látszott ünnepélyes arcza : „én va
gyok, a ki ezt teremtettem!“

S meg is volt önmagával elégedve telje
sen, hanem a mamával s a többiekkel ritkán, 
a szolgálóval pedig sohasem.

A  testvérek nem akarták elismerni Teréz 
érdemeit, a mamának pedig gyakran ellenve
tése volt a konyhabeli kiadásokat illetőleg s 
valahányszor Teréz borjú sültet vagy rántott 
csirkét indítványozott, mindannyiszor kétség- 
beesetten csapta össze kezeit a mama, hogy

már most koldus botra jutnak, hogyan lehet 
ilyen pazarlásra csak gondolni is ! Okvetlen 
koldus botra jutnak!

A  szegénység kopogtatott az ajtón, az bi
zonyos; hanem annak más okai is voltak, leg- 
kevésbbé Teréz gastronomiai vágyai.

Mi a tisztelt kisasszonynak a szakácsmes
terségben való jártasságát illeti, arról avatot- 
tabb férfiak talán inkább szólhatnának, én, 
ámbár nekem is volt egyszer szerencsém Kriegs- 
feldéknél ebédelni s ez alkalommal kozmás, 
füstös és összeégetett ételekkel vendégeltetém 
meg, mégis sokkal nagyobb tisztelettel visel-, 
tetém ez úri család iránt, mintsem azt merném 
állítni, hogy Teréz kisasszony nem tudott 
főzni.

Kriegsfeldné asszonyság maga nem nagy 
méltánylással volt leányának jeles tulajdonai 
iránt; csak most, mióta elhatározta, hogy T a 
kács Gábor úrnak meg kell házasodni, most

jutott azon meggyőződésre, hogy az ő Teréz 
leánya mennyire kitűnő, derék leány.

E  percztől óta egy gondolat foglalta el 
egész elméjét, egy terv volt csak, melynek ki
vitelére törekedett. Takács Gábornak nőül kell 
venni Terézt.

Ez minden tekintetben előnyös házasság 
lesz :

1 -ör. A  Kriegsfeld család jövedelme éven
ként 540 forinttal fog szaporodni, mert az ter
mészetes, hogy Takács úr itt marad nálok s 
hogy egész fizetését ide fogja adni.

2 -or. Teréz továbbra is a család szakács-

Soplionisbe.
(Lásd szögegét a 120-dik lapon),

Nagy-Somló vára.
Tú l a Dunán Pápa 

körül fölséges síkság 
terül el, melyet egyik 
felől a Bakony, másik 
felöl a kőszegi hegyek 
és a styriai havasok 

szegélyeznek. E  dús síkság közepéből emelke
dik k i egyszerre, minden előhegyek nélkül, 
mintegy a földből nőve ki, a nagy-somlai pom
pás bazalt-hegy. Alkotása határozottan vulca- 
nicus eredetre mutat.

E  bérez termi a nagyhirü, lángtüzü s o m 
l a i  b o r t .  — De Somlónak még más ne
vezetessége is va n : régi vára, mely most már 
lakatlanií! áll ugyan, de falai még meglehetős 
épek. E  vár a somlai hegynek északi részén, 
az úgynevezett dohai oldalon esik, s az anya- 
hércz vállaiból kiemelkedő önálló hegyre van 
építve. Róla meglepő kilátás esik lennt terülő

néja marad; míg ha másvalaki venné nőül, az 
valószínűleg elvinné őt a háztól.

E  két fontos okot tekintetbe vévén, Kriegs
feldné elhatározta, minden kitelhető eszközzel 
igyekezni e házasság létrehozásán.

Legnehezebbnek látszott itt az első lépés, 
a többi bizonyára könnyen fog menni ily v i
lágban járatlan emberrel. Körülveszik, úgy 
hogy nem bír menekülni közülök, csak egy
szer belépjen közéjök.

Takács Gábor ugyan megígérte a teins 
asszonynak, hogy okvetlen fogja tenni tiszte
letét, de bár minden más tekintetben igen lel
kiismeretes ember volt, ez Ígéretre nem sokat 
lehetet adni; Kriegsfeldné jó l tudta azt shogy 
Takács úr látogatását biztosítsa , beküldte 
hozzá másnap reggel a szolgálót azon üzenet
tel, hogy szívesen látják ebédre.

Teréz kisasszony nagyszerű készületeket 
tett a konyhában, ki akarta tüntetni a mai 

ebédben művészetének 
legmagasabb pontját; 
s mi lehetett volna ez 
más, mint a töltött bor
jupecsenye és mandulás 
k ifli?

Szíve nem dobogott 
hevesebben mint más
kor. Igen nyugodt ideg
zettel s higgadt életné
zetekkel hírt.

Azonban odabenn 
Kriegsfeldné asszony
ság nagy izgatottság és 
aggódás közt várta az 
ebéd idejét. Váljon el
jön-e a várt vendég? 
Kétkedni lehetett ben
ne egész az utolsó per- 
czig. — Hátha előáll 
valami mentegetőzéssel 
s engedelmet kér, hogy 
nem jöhet? — K itelik  
tőle.

A z  utolsó perczig 
bizonytalanságban vo l
tak Kriegsfeldék.

Egyszer csak sze
rény kopogtatást hal
lanak az ajtón, nagy 
örömmel kiáltják, hogy 
„szabad” , megnyílik az 
ajtó s a jámbor vendég 
jön be alázatos hajlon- 
gások közt.

Takács Gábor át
lépte a végzetes küszö
böt.

(Folytatása következik.)
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vidékre. V izét — víztartók nem létében — 
bombamentes boltozat által védett jéghideg 
forrásból nyerte, mely ma is azon állapotában 
épen áll, csakhogy jelenleg immár nem a hő
sök, hanem a szőlőkapások, vagy legfölebb az 
olykor idelátogató romnézö vándorok szomját 
enyhítgeti.

Somló legregényesebb hajdani története a 
lánglelkü Kisfaludy Sándor „ S o m l a i  V é g -  
s z ü r e t "  czímii gyönyörű regéjéből ismeretes. 
Történetére nézve ezen különben is nagy his
tóriai szerepet sohasem vitt várnak elég lesz 
megemlítenünk, hogy azt Zsigmond király a 
hatalmas Gara-családnak adományozta, azu
tán a még hatalmasabb Zápolyáké lön, s ké
sőbb Bakacs Tamás érseké, a kiről aztán most 
is virágzó örököseire, a gró f Erdődyekre szál
lott. Ezek a vár alatt az újabb időkben igen 
szép kastélyt építettek.

Somlovára Pápának mintegy előerődjét 
képezvén a török háborúkban ennek sorsát 
osztá. — II. Rákóczv Ferencz idejében a ku- 

i ruezok Pápával együtt Somlót is elfoglalták, s 
Bottyán János kurucz tábornok azt újra meg
erősítvén, hadi magtárt és állandó őrséget he
lyezett bele 1707-ben; de gróf Eszterházy 

i Antal már 1708-ban kivoná belőle az őrséget,
1 és a várat pusztán hagyatá.

—y -n .

S o p h o n i s b e
(Történeti rajz — képpel).

Rég múlt századokba vezetem vissza ke
gyes olvasómat. A  púni háborúk nagy drámá- 

I jának egy jelenetét szándékom leírni, mely a 
203-ik évbe K . e. vagy a második púni háború 
végére esik.

R ó m a  biztos léptekkel, ritka eszélyes- 
séggel és kitartással, szerencsés napjaiban el 
nem bizakodva, a balsors csapásai alatt el nem 
csüggedve, nyujtá ki karjait a világ-uralomra.

K a r t h á g ó  — az ókor Londonja, a világ 
pénze után áhitozott, és küldé fiait szárazon és 
tengeren mindenfelé, de ne, hogy hódítsanak, 
hanem, hogy aranynyal, ezüsttel és más kin
csekkel megterhelve térjenek haza. Karthágó 
az ókor leggazdagabb városa lön. De pénzen 
lehet ugyan hitvány ledér jellemű zsoldosokat 
szerezni, de lelkes, kitartó honvédőket, nagy
lelkű, feláldozó hazafiakat soha! A  mint Kar
thágó elég gazdag, elég erős volt, hogy Róma 
irigységét magára vonja, sorsa el volt hatá
rozva. Beteljesedésének órája késön követke
zett be ugyan, de előrelátható volt, mióta a 
római senatus mindig kész beavatkozási poli- 

■ tikájánál fogva, elhatározd, hogy seregeit Si- 
cilia gazdag és termékeny szigetére szállítja. 
Nagy és kiszámíthatlan fontosságú perez volt, 
midőn Róma senatusában a mamertinusok se
gélykérése tárgyaltatott. „Azon  perczek egyike, 
mondja Mommsen, melyben a számitás meg
szűnik, s egyedül a maga és a haza szerencse 
csillagában helyzeti hit bátorít fel megragadni 
a kezet, mely a jövő homályából int, és azt 
követni, hogy hová ? senkisem tudja."

Hanno hasztalanúl esküdött, hogy a ró
maiak ne mossák kezeiket a tenger vizében; 
nem tudta meggátolni partraszállásukat, és ne
hány nap múlva, római fogoly és elég gyáva 
volt, hogy személyes szabadságáért Messina 
városát átengedje Karthágó halálos ellensé
geinek.

Ezzel a koczka el volt vetve.
A  három púni háború véres tragoediájá- 

nak első jelenete Messinában játszatott el és 
száz tizennyolez évvel későbben Karthágó 
végpusztulásával végződött.

Nagy idők, nagy embereket szülnek; de 
többnyire -ezeknek árnyalakjait is.

*  Hannibál szellemének magasreptü szár-
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nyalását ólomgolvókkint vonták le a kartha- 
gói nábobok kalmárlelkei, és Scipio dicsőségé
nek és hadiszerencséjének fényét, Massinissa 
árulásai honmlyositják el.

S c i p i o  Africanus azon ritka emberek 
közé tartozott, kiket a természet, pazarmódon 
halmoz el minden adományaival. Szellemi tehet
ségeire nézve a Napóleonokkal mérkőzhetett; 
de nála e tehetségekkel a legszebb, a legmeg- 
nyerőbb külső is egyesült, oly előny, melylyel 
a corsicai ügyvéd felséges utódjai nem di
csekedhetnek. — A  211. év legválságosabbak 
egyike volt Róma történetében. Oly forduló
pont, midőn a hazafiság legkeményebb pró
bára tétetik; midőn a jelen a legnagyobb ál
dozatokat kívánja a fényes, a dicső jövő  meg
alapítására. Mindent áldozni, életet és vagyont 
s győzni vagy veszni.

A  púni seregek élén a legkitűnőbb vezé
rek állottak : Olaszországban Hannibál, a ean- 
naei ütközet győzője, mely hetven ezer római 
harezos életébe került; (köztük számos főrangú 
tiszt és nyolezvan senatori méltóságú férfiú ): 
Spanyolországban Hasdrubal, M ago, és a vil
lámsebességű és bátor numidiai lovasság vak
merő vezére, Masinissa, később Scipio kitünte
tésekkel halmozott barátja. A  vérengző harcz 
különböző helyeken egyszerre dühöngött. Több 
fontos tartomány a púnok részére állott, s 
Spanyolország csatatéréin a két idősb Scipio 
vérzett el.

Nagy veszteségek érték Rómát, melyek 
kipótlására a város polgárainak egyesült erő
megfeszítése kivántatott.

A  senatus és a nép, mint máskor válságos 
napokban, most is tökéletesen felfogták a hely
zet súlyos voltát.

E l lőnek feledve az egyesek vétkei, el lön 
feledve a pártviszály, és osztály irigység, a ne
messég, nép és senatus egy testté olvadtak ösz- 
sze, készek áldozni mindent a dicső jövőért!

Spanyolország visszafoglalása és birtoká
nak biztosítása volt az első és leglényegesebb 
teendő.

K i légyen ama férfiú, ki oly ellenséget ti
porjon le, mint Mago, Hasdrubal és Massinissa, 
és azonkívül eszélyességggl párosult szigora 
által a bennszülött fejedelmeket megnyerje a 
maga részére. A  ki e nehéz szerepre vállalko
zik, a nagy hadvezér és nagy államférfi fényes 
tulajdonait kell, hogy egyesítse személyében.

A  senatus érezvén a választás nagy fon
tosságát és nehézségét, azt a népre bízta.

A  centuriák már egybegyűltek a választó 
helyen és még senki sem jelentkezett a fényes 
tisztségre. K i is merészkedjék a biztos siker 
reményével azon hareztérre lépni, melyet 
csak az imént a két hős Scipio nemes vére áz
tatott ? ! . . .

És a legfeszültebb várakozás és halotti 
csend perezében előlép egy deli termetű, holló
fekete hosszú hajfürtü, magas homlokú és csil
logó szemű ifjú, s anemes önbizalom méltóságá
val kéri a magas tisztséget. A z  alig huszonhét 
éves Publius Cornelius Scipio kéri a fővezérsé- 
get Hispániában, hogy a vérbosszú kötelessé
gét teljesítse jeles atyja — és nagybátyjáért. 
A z egybegyült nép harsány örömkiáltással fe
lelt a kérésre, és a senatus megerősítő magas 
tisztségében a nép választottját.

Szokatlan eset volt az, hogy egy alig hu
szonhét éves ifjú, ki csak aedilis és haditribun 
volt, mint proconsul egy nagy hadsereg élére 
és egy nagyfontosságu tartomány kormányzósá
gának magas tisztségére lépjen. De ez ifjú már 
a Trebiánál, midőn egy veszélyes perezben atyja 
életét menté meg, és a cannaei csata után, mi
dőn a fiatal nemesek ama vészhozó tervét hiusitá 
meg, hogy a tengeren meneküljenek, fényes 
tanúságot tott határozott jelleméről és hő ha
zaszeretetéről.

A  parancsoló-tekintetü, rendkivüli élete
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tavaszán álló férfiú szerette a szokatlant és 
rendkívülit, és amint első fellépésénél az ősi 
törvények és szokások sorompóit merészen át- 
szökte, és önerejébe és hivatásába helyzeti bá
tor hite által, a jelen volt polgárok kedélyére 
csudás, eltörölhetlen benyomást tett, szintúgy 
tele volt egész pályafutása rendkivüli tünemé
nyekkel, szintúgy tetteinek elmaradhatlan si
kerét is nagy részt a gyors és meglepő elhatá
rozásoknak köszönhető.

A z  ifjú vezér első haditette olyan volt, 
mely nemcsak igazold a római nép helyes vá
lasztását, hanem azt egyszersmind a legnagyobb 
lelkesedéssel tölté el választottja iránt, és meg
erősítő azon hitben, hogy dicső tettei köz
vetlen a hatalmas Jupiter sugallatából folynak. 
A lig  vette át Torraeoban a főparancsnokságot 
a spanyol seregek felett, legott egy rendkivüli 
vállalatra tökélte el magát; hogy t. i. egy vá
ratlan megrohanás által megkísértse Uj-Kar- 
thagót, a púnok legerősebb védbástyáját, ke- 
ritni hatalmába, mire nézve azon körülmény 
is kedvezőn látszék, hogy a Spanyolországban 
levő púni seregek ép akkor három különböző 
táborra voltak felosztva.

A  legfényesebb siker koronázta a merész 
kísérletet.

A  környékbeli halászoktól megtudta Sci
pio, hogy az erősített város déli részéhez, mely 
egyszersmind a leggyöngébb, apálykor könnyen 
közeledhetni. Ide vezényletté csolnakokban ha
dának egy részét, és apálykor mocsárokon és sík
ságokon át, a hagyomány szerint, Neptuntól 
kalauzoltatva megmászta az e ponton nem vé- j 
dett bástyákat. Mago, bármily hősiesen har- 
czolt is, kénytelen volt a várost roppant zsák- j 
mánynyal és tízezer hadifogolylyal átadni. E 
foglyok közt tizennyolez karthagói tanácsos 
volt, a legelső családok ivadékai, a hispaniai 
népek és fejdelmek túszai és ezek közt számos 
előkelő nő is. A  férfiakat Rómába küldé Scipio, 
a nőket gazdagon megajándékozva biztos k i
séret alatt vissza családjaikhoz, azon megbí
zással, hogy rokonaikat és honosaikat meg
nyerjék Róma részére. A  szabadságukat visz- 
szanyert szép foglyok nem feledék el a megbí
zást. Nemsokára az egész országban hire járt 
az ifjú római hadvezér nagylelkűségének és 
lovagiasságának, és számos város és nép szö
vetkezett vele. A  kitűnő kikötővel és gazdag 
bányákkal biró spanyol főváros meghódítása 
eldöntő az egész félsziget sorsát. A  bennszü
lött fejedelmek felbontották szövetségüket a 
Karthágóval és a győztes megnyerő modorú 
római vezér zászlójához állottak, és nehány ev 
alatt Scipio korlátlan ura volt a nagy fontos
ságú tartománynak.

És már itt fogant és erősödött meg lelké
ben azon elhatározás, hogy a veszélyes ellen
séget, saját hazájában felkeresse és legyőzze.

Következetes kitartással, felhasználva min
den eszközt, még néha-néha a nemtelent is kö
veté évekig a kitűzött czélt, Karthágó kapuin 
mint győztes vonulhatni be, de hogy Róma 
nagysága csak a vetélkedő Karthágó romba 
döntése által biztosítható légyen, e gondolat 
nem fért össze a nagyravágyó de nemesen érző 
férfiú leikével. Dallos Gyula.

(Vége következik.)

Látogatás az őrültek egy fcgyencz- 
házában.

Miben áll az őrültség? ez a legnehezebb 
kérdések egyike magán- s büntető joggyakor
latunk összes terén. A  doktorok abbeli vitái, 
helyesen helytelenül-e, a közvélemény szerint, 
úgylátszik, ugyan nem tisztázzák ezt a kér
dést ; annyi igaz, hogy a véleményükben gyak
ran előforduló ellenmondások s zavarosságok 
okozzák leginkább azokat a nem hízelgő meg-



r AZ ORSZÁG TÜKRE. N EG YED IK  ÉVFOLYAM .

jegyzéseket, melyeket a k":-:önség részéről e 
tárgyban hallani’ • «ry »1(>. i;. A z  is igaznak 
látszik, hogy a A. : o,ok Ilon, valahányszor 
őrültek ügyében ■ k fel, még pk-előítélet 
uralkodik. Magár v e ik b e n  az az általános- 
nézet tartja mag:' . hogy az orvosok nagyon 
hajlandók elzárat . aiade.i oly egyént, kinek 
elméje épsége felől határozni vannak felhíva; 
holott '.Srvévyfes ügyekben törekvésük oda irá
nyul, hogy ő éi; ég színe alait minden gyilkost, 
mérgezőt s istenle.eii: fő.mentsenek. Részemről, 
kivált az u.i’Vbi esetekben, rég óta hajlandó 
voltain hinni, hogy az orvosok ellen igazság
talan a közvélemény, s e hitemben megerősí
tett egy "rült fegyenczezel magán intézetéb • 1 

közelebbről tett látogatásom.
Tavai egy szép őszi estén Salisburg mel- i 

lett r. Fischortoh ú'on séiáltombin, egy orvos 
barátimmal találkozám, a ki elindult volt, 
hogy egy estét az örült fegyenczek házában 
töltsön. H ívó it, hogy 
menjek vele. Kérdem, 
váljon nem lesz illet
len ily intézetet csupán 
k í v á n c s i s á g  ürügye 
alatt látogatni meg V 

,.Az ön helyzetében 
nem,“  felelt barátom;
„a tulajdonosok épen 
örülni fognak, ha önt 
az örült fegyenczek kér
dés-ben érdeklődni lát
ják. XAgyon fog tetsze
ni nekik, ha megtud
ják, hogy ön ügyvéd, 
mert úgy tekintik, mint 
egy lelkiismeretes ellen
felet, a ki becsületes 
emberhez illően, látott 
előpéldákhoz kívánja 
szabni véleményét/* —
Erisen meg barátom, 
nem valami mutogatás 
helyre megyünk, ha
nem arról jótállok*hogy 
szívesen látnak/*

„D e nem vagyunk-e 
mára elkésve ?**

„Ellenkezőleg, épen 
jókor megyünk, mivel 
ma es e bál lesz az in
tézetben/4'

„D e nem vagyunk 
ülő öl özeiben.

„Magam is csak úgy 
vagyok öltözve, hanem 
a sémi., êm tesz, őrül
tek báljában/*

„Mit, az örültek há
lóznak ?‘* kérdem né
mileg meghökkonve.

- „Ú gy  van, az örült 
fegyenczek. He: enkin t 
egyszer bált szokott az 
orvos adni nekik. Ez a 
legnagyobb élvezet, melyben a szegény teremt
mények részesülnek/*

„D e hár nem veszélyes dolog annyi őrül
tet összegyűjteniV Mit nem tehetnének auy- 
nyian, ha rögtön valami őrjöngési roham ra
gadná meg ők et!**

Baráom  elneveté magát. „Annyira nem 
lehet ilyesmitől tartani, hogy önmaga azt fogja 
mondani, ha megfordul köztök, hogy illeme- 
sebb nagyobb rendet tartó társaságot éleié
ben sem Iá’ott/* E  közben egy csinos kis kony
hára mutatván, mondá: „ez  már az intézethez 
tartozik.“

„E z  a ház nagyon kicsinynek látszik,** 
jegyzem  meg.

„A z  csak kezdete az intézetnek, melyhez 
több épület tartozik. Meglátja, hogy a fischcr-

toni intézet egy kis faluhoz hasonlít, a házak 
közt vannak nagyok is, s majd mind nagyob
bak annál, melyet mutattam. Aztán magas fa
lak választják el a házakat egymástól, úgy 
hogy a patienseket körülményeik s állapotjok 
szeinnt lehet elhelyezni bennök; mert vannak 
itt nem fegyénez őrültek is, a kiket természe
tesen külön tartanak a többitől. Egyébiránt 
mindnyáj oknak megengedik a bálokban megje
lenni, ha cr-. e készséget mutatnak s állapotuk 
annyira j  ; vilit, hogy bajtól nem tart az orvos.

Mire ezt mondá, egy igen jó külsejii épü
let kapujához ériünk, melyen semmi sem mu
tatott őrültek házára. Inkább hasonlított kel
lemes nyárilakhoz, mint bármi egyébhez; 
növelték az ámítást a ház körül levő Ízléssel 
mi veit földek is. Most az elfogadó terembe ve
zetlek, mialatt valaki a felügyelő után ment, 
kinek neve dr. Lush. Néhány perez múlva 
megérkezék s igen szívesen fogada.

(Lásd szövegót a l&í-dik la}--n).

„A z t  hiszem uram,** mondá, „hogy önt a 
bál láthatása hozta ide. Ez igazán érdeklő ide
genekre nézve, habár nem igen óhaj íjuk jelen
létüket. Azonban, minthogy ön X . barátja, 
örömmel fogjuk bevezetni/*

„ A  barátom — mondá X . — ügyvéd.** 
„Ennek igen örvendek. Valóban óhajta

nám, hogy az ilyen urak gyakrabban látogat
nák meg intézetünket, semmint szokták/’

Ezeket mondván, előre indula s mi követ
tük. A  házon s a háttérben némely kertrésze
ken vitt keresztül. Egyelőre a felvigyázati 
rendszernek legkisebb színe sem tűnt fel sehol 
az épületben, hanem csak hamar azután észre
vettük, hogy minden ajtót bezártak, mihelyt 
átmentünk rajta. Ezen kívül semmit sem lát
tam, a mi ezt bármely tisztességes lakháztól

megkülönböztette volna. Végre egy emelettel 
fennebb, mondhatni, magas, nyílt épületbeér
tünk. A z  orvos magán kulcsával felnyitó az 
ajtót s mi a bál-terembe lépénk. A  terem 60— 
70 láb hosszú volt, szélessége ezzel arányban; 
e mellett oly magas, hogy az egyik oldalától 
a másikig nyúló karzat az alsó padlattól mint
egy 10 lábnyi magasan állott. A  karzaton kö- 
rül-belől egy tuczat egyenruhás zenész foglalt 
helyet. A z  igen kényelmes termet gáz világí
totta. A  terem másik végiben zongora volt, s 
tapasztaltuk későbbre, hogy a mulatságot fel
váltva egy-egy táncz s ének teszi.

Mielőtt beléptünk után az első táncz el
kezdődött, szemlét tartottam a társaságon. A  
férfiak a terem egyik végiben voltak össze
gyűlve, a nők meg a másik feliben ültek. Nem 
folyt társalgás köztük, s úgytetszett, mintha 
inkább táncz-akademiában, hol szoros rendtar
tás van, mint közönséges bál-teremben talál

nák magokat. Különös 
változatosság volt ru- 
liájokban, kivált a'fér
fiakéban: némelyek úgy 
voltak öltözködve, hogy 
bármely körben meg
jelenhettek volna, míg 
mások igenis szegénye
sen voltak. Kérdésem
re megtudtam, hogy a 
s z e g é n y e b b e k  kö
zött több nem fegyencz 
van, holott a jobban 
öltözöttek, kiknek ro
konai is gazdagok, na- 
gyobbára fegyenczek. 
Ellenbenmajdmindenik 
nőn látszott, hogy toi- 
letjére nagy gondot for
dított. Többen készí
tett virágok halmazá
val czifrázták fel mago
kat, melyeket nagyob- 
bára magok csináltak 
papírból. Ezek is oly 
némán ültek, mint a 
férfiak. A  zenekar most 
egy f r a n c z i a - n é -  
g y e s t  kezdett hang
szereivel hangoztatni, 
mire a férfiak kitűnő 
udvariassággal b i v á k  
fel tánezosnőiket. Áta- 
lában jól tánczoltak, 
csak hogy táncz köz
ben is ép az a nehézkes 
maguktartása tűnt fel, 
m ely a táncz előtt lát
szott rajtok. Táncz vé
gével mindenik a he
lyére vezette tánezos- 
nőjét, s aztán maga 
visszatért a terem má
sik végibe elébbi he
lyére. Ekkor egy már 

nem fiatal nő zongorához ült s kísérte az 
egyik gentleman által énekelt , Jock of Ha- 
zeid ean** czímü dalt, melyet a társaság nagy 
tetszéssel fogadott. A  végin a nénike bocsánatot 
kért énekesétől, hogy a k séret közben egy 
párszor hibázott, mire a gavallér egész udva
riassággal feleié, hogy hibát egyet sem vett 

: észre. .Ön igen szives uram, — jegyzé meg 
: a nő, — hanem e nem ment ki engem/’

A  zenekar megint megszólalt, ezúttal egy 
! mazurkát játszott, melyet ép oly jó l eltánczoí- 
| tak. mint a franczia-négyest. Engem az egész 
| jelenet bámulatra ragadott,, s egyik segéd-fel- 
í vigyázótói tudakozóm, hogy miféle osztályú 
j őrültek ezek. kik ily illemesen viselik ma- 
| gokat?

„Mindenfélék, uram,** feleié „nagyobbré-
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szint bűnös foglyok, rablók, tolvajok, gy il
kosok."

„G yilkosok! Hát gyilkos is van itt ?“  
„Mintegy harmincz, 11 feleié nyugodtan, a 

nélkül, bogy hangjában vagy modorában leg
kisebb ellenszenvet árulna el.

E gy  percznyi hallgatás után, mialatt a 
látottakat s hallottakat hiában igyekeztem v i
lágosabban felfogni, így  szólék:

„Legyen  szives, uram, mutasson meg 
egyet, a ki gyilkosságot követett el.“

„Készséggel. Látja  ön azt a fiatal suhan- 
czot, a ki a terem túlsó végiben egy leánynyal 
tánezol ? “  mi közben egy igen csinos leánynyal 
tánczoló, félbársony mellényes és pantalonos 
sugár ifjúra mutatott. „E z  régebb igen jelesen 

I gyakorolta magát a házfeltörésben, aztán ma- 
j  gános fogságban megzavarodván, a börtön or

vosát meg akarta ölni. A  leány pedig nővére 
; meggyilkolása miatt van itt . 11

E z az értesítés oly borzadálylyal töltött 
el, hogy szinte megbántam, miért jöttem ide.

„Mind itt vannak-e patienseik ? “  kérdőm.
„E g y  ötöd része sincs itt. Százhúsznál 

j nincsenek többen most a "teremben. 11
„Hát nem tartanak valami zavartól ?“
„Legkevésbbé sem, uram. A  zenekar mind 

! gyakorlott felvigyázókból á ll; ott köztök is 
többen vannak ilyenek; sőt a nők közt is né- 

j hány betanított felügyelőnő van . 11

Még egy darab ideig ott maradtam, két- 
három dalt hallgattam s ugyan annyi tánczot 
vártam vé g ig ; egyik ellen sem lehetett kifo
gást tenni; aztán felszólítám barátomat távo
zásra, s inkább kellemetlen, mint kellemes ha
tást tevén rám e jelenet. Lush doktor, a főor- 

j vos nagy előzékenységgel kisért a kapuig.
„Önt tehát meglepte, a mit látott ? “  kérdő.
„Valóban meg. De hiszi-e ön, hogy ezek 

| mind őrültek f 11
„Kétségen kivül — mondá — még pedig 

veszélyesen. E z bizonyos, habár ön kétleni 
látszik. Azonban ön a legszelídebb állapotban 

j látta ma este e szerencsétleneket. Bámulni le
het, hogy kivált ily alkalommal mennyire igye
keznek, s mily jó l el tudják rejteni örültségöket. 
Példa rá a doktor, ki „Jock of Hazeldeant11 
énekelte .11

„S  azt hiszi ön, ez is valóban háborodott? 11
„M ég pedig ugyan veszélyesen. Néhány 

év előtt egy tébolydában vo lt , honnan szaba
don bocsátották, mivel meggyógyulása felől az 
elöljáróság tökéletesen meg volt győződve. Ha
nem a következő héten megölte a szolgálóját, 
kire gyanúja volt, hogy meg akarja őt mér
gezni.

„S  az a finom magaviseletü úri ember 
gyilkos 1“

„ A  biz a. A  szegény leány meggyilkolá
sáért hozták ide, s a mi több, egy más gy il
kosság gyanúja is nagyon nyomta.

„D e hát a bál nem különös mulatság-e 
ilyen emberek számára ? “

„H a  ép elmével lennének, bizonynyal nem 
nekik való mulatság volna a bál. De ne feled
jük, hogy örültek, a kikkel nem lehet úgy 
bánni, mint már fegyenczekkel. Nekik a táncz 
az egyedüli mulatság. Olykor felolvasásokat 
tartunk, látványos vagy egyéb időtöltésben 
részesítjük őket,, de semminek sem látszanak 
úgy örvendeni, mint a táncznak. Látom, hogy 
ön nehezen lesz meggyőződve ezekről; azon
ban ha a tárgy iránt nagyobb érdekkel visel
tetik, ha kimerítőbben kivánná megismerni az 
itteni körülményeket, legyen szerencsém még 
egyszer holnap, s én igen szívesen megismer
tetem önnel az egész intézetet, hiszem hogy 
önmaga meggyőződik egészen róla, hogy pa- 
tienseink közt egy sincs, kinek szabadságát 
tanácsos volna visszaadni. 11

Bár leverő érzések közt, elhatároztam 
magamat, s megigérém az orvosnak, hogy meg

látogatom. Délelőtti 11 órát tűztük ki a végre. 
S ezzel búcsút vettem tőle.

Másnap a meghatározott időben az orvos 
már várt. Először is megmutatta nekem a házi 
élelem-tárt, élet-neműeket, a konyhai elrende
zést, — mindez kitűnőnek látszott.

„Menjünk most a bűnös férfiak osztá
lyába, 11 mondá. „E gyre figyelmeztetem önt, 
tudnillik jó  néven venném, ha figyelemre mél
tatná, hogy ámbár néhány oly gonosztevő van 
kezeim alatt, a melyeknél átalkodottabb gaz
embert a világ sem mutathat fel, még sem fog 
sem kurta vasat, sem börtön üreget, sem sem
minemű fenyítő eszközt látni az egész inté
zetben .11

„M i módok által tartják hát fenn a ren
det ?“

„Főleg  szelídség s tekintélyes számú fel
ügyelők által. Mint tébolyodottaknak nincs 
elég eszök s számítások arra, hogy egyesülten 
merjenek valamit kifőzni, s így  rendőrségem 
sokkal erősebb, mintsem ön számukból Ítélve 
is képzelné. 11

„S  minő eszközök vannak megengedve, 
hogy engedetlenség esetében a felvigyázók ér
vényt szerezhessenek tekintélyűknek általuk ?

„Semmi erőszakos eszköz nincs megen
gedve ; még a kapott ütést sem szabad vissza- 
adniok. Egynél mindig több felügyelő van még 
a legcsendesebb szobában is, kiknek erejük 
elegendő minden esetben fentartani a rendet 
ütleg nélkül. A zt mondám, semmi fenyítő mó
dot nem használunk; egyet mégis igen. Ha 
valamelyik roszúl viseli magát, néhány hétig 
nem szabad a bálokban részt vennie: s bármily 
különösnek látszik, ezt megaláztatás jelének 
tekintik .11

Mialatt az orvos ezeket mondá, mintegy 
tiz-tizenkét őrült haladt el mellettünk, kiket 
egy felvigyázó s egy tisztes kinézésű ember 
követtek, az utóbbi egy ásót vitt a vállán.

„Ezeket a kertész viszi dolgozni. Minden 
szükséges veteményt itt termelünk az intézet 
számára. 11

„Kényszerből dolgoznak ezek az őrültek? 11
„N em ; csak rábeszélik őket, de ha jószán- 

tokból nem akarnak dolgozni, nem erősza
kolják .11

„Aztán kapnak valami jutalmat, legalább 
azok. kik nem fegyenczek ?“

„.Egyebet nem csak dohányt és burnótot, 
ezt is munka után, s ezzel meg is vannak tö
kéletesen elégedve.11

„Nem  tartja szigorú eljárásnak ezt, kivált 
olyanokra nézve, a kik nem vétkesek ?“

„V ilágért sem. Gondolja meg ön, hogy 
ezek nagyobb részint napszámhoz szokott 
egyének; attól pedig az itteni munka nagyon 
különbözik.. Itt napjában csak egy pár órát 
dolgoznak, a mi egészségökre is szükséges. S 
nem hogy tehernek tekintenék, hanem a legna
gyobb készséggel fognak neki. — Hanem be
széljen velők, s Ítélje meg önmaga, van-e köz
tük vagy egy ép ehnéjü. 11

Erre többekhez intéztem kérdéseket, kik 
a kertészszel vo ltak; s fájdalom, csakugyan 
nem kételkedhettem tovább valamennyinek 
őrült voltán 1 Ha egy két okos feleletet kap
tam, a reá következők annál boldogtalanabbak 
voltak. A  főorvos megjelenésének örvendeni 
látszottak, s bizonyos jeladásokat vettem észre, 
melyek, azt hittem, reám vonatkoznak: de 
csalódtam. A  néma Jelek a doktorhoz voltak 
intézve, s azt jelentették, hogy legyen szives 
nekik egy szippantás burnótot adni, a mit 
adott is szívesen mindeniknek. Aztán követ
ték felügyelőjüket s dologhoz láttak.

„Most nézzük meg — mondá az orvos — 
az őrült férfi fegyenczek egyik háló-szobáját; 
s nagyon lekötelezne, ha lehető bármely ész
revételét valami fogyatkozásra vagy javítni 
valóra nézve nyíltan tudtomra adná. Kérem

arra is, na tartózkodjék kérdést tenni bármi 
iránt, a mi talán nem látszik itten elég vilá
gosnak ön előtt. 11

Most lépcsőket értünk, s felmenve, az eme
letben egy jó l kiszellőztetett, világos, hosszú 
háló-szobába léptünk be, hol az ágyak fejjel 
az ablak átellenében levő fal mellett voltak 
sorjába állítva. A  szoba lehető legtisztább, fa
lai fejérre meszelve, s bibliai és történelmi 
nyomtatott szines képekkel borítva. Atalában 
inkább gondolta volna az ember, hogy egy jó 
karban levő kórházban van, mint foglyok- 
vagy őrültek-házában. Még az ablakon sem 
látszott rácsozat, habár közelebbi vizsgálatra! 
észrevettem, hogy a rámák vasból vannak, s 
csak annyira lehet kinyitni, hogy a nyíláson 
egy ember nem férhet ki.

„E z  a veszélyesebb elmebetegek háló
helye, 11 mondá az orvos. Alant megláthatjuk 
őket. A zt hiszem, ön bámulni fog a dühös tár
saságon. Most a gyakorló-téren s nappali szo
bában vannak .11

„Ön felbátorított, uram, hogy megkérdez
zem, ha valamit nem értek; azt is mondá, 
hogy valami különös fenyítő hely nincs az in
tézetben : hogy a szoba közepében az a vas- 
ketrecz s az ágy benne mirevaló ?“

„A z  — mondá az orvos — az éjjeli fe lvi
gyázó ágya. Minden éjjel itt hál az egyik fel
vigyázó, míg a többiek a szomszéd szobáb: 
vonúlnak, de minden hangra készek segélyre 
jőni. Mikor az éjjeli felvigyázó le akar feküdni, 
ebbe a ketreezbe megyen s bezárja magát, ne 
hogy éjjel elvágják a torkát. 11

Ezután lemenénk a nappali szobába. Itt 
kevesen voltak; mert szép idő lévén, majd 
mind kimentek volt a sétányra. A  kiket a szo
bában találtam, megszólítottam. A z  első az én 
doktor barátom volt, a ki tegnap este „Jock 
of Hazeldeant,, énekelte.. E gy  deszka mellett 
sürgős irogatással látszott elfoglalva lenni; de 
a hogy meglátott, letette a tollat, s az orvost 
jó kedvvel, engem pedig igen udvariasan üd
vözölt. Nagy csudálkozásomra a legokosabban 
adta elő észrevételeit patiens társai elme-álla
potának javulásáról vagy roszabbra fordultáról. 
Beszédében egy helytelen szó sem vo lt ; s ha 
nem tudtam volna, hogy az érdemes fölvigyázó 
szántszándékkal fürkészi s beszélteti ezt a sze
rencsétlent, hogy boldogtalanságáról meggyőz
zön , azt gondoltam volna, hogy orvos tanácsot 
tartanak együtt. Miután az orvos elhagyta sze
rencsétlen collegáját, egy idegen lengyel gróf
fal váltottam néhány szót, a ki csalás miatt 
jutott fogházba s ott a magányban tébolyodott 
meg. E z is oly okosan beszélt, hogy senki sem 
gondolta volna őrültnek ; egy levelet is adott 
át az orvosnak azzal a kéréssel, hogy tegye 
postára. A z  orvos elvette a levelet s kiindúláuk 
a szobából. A z  ajtónál egy kellemes kinézésű, 
feltűnően szelíd képű, magas ember állott, ka
tonásan tisztelgett nekünk, a mint elmentünk 
előtte, de egyet sem szólott, az orvos észre sem 
akarta venni, a mi nagyon meglepett, minthogy 
eddig mindenikhez szólott egy-egy jó  szót. 
Mikor már betevődött az ajtó utánunk, s az 
orvos a sétány kapuját akarta kinyitni, kér
dőm tőle, h így az orvos, a kivel tanácskozni 
látszott, még zavart-e, mert úgy tetszett, mint
ha beszédje egészen értelmes folyású lett volna.

„Bizonyosan zavarodott, — mondá, — 
minek egyik bizonysága az, hogy az általa el
követett gyilkosság jő szóba, állhatatosan v i
tatja, hogy tette teljesen jogos volt, hanem őt 
az emberek nem értik meg. Érvein meglátszik 
az őrültség s ily észjárással nagyon veszélyes 
volna öt szabadon bocsátani; aztán nincs is 
mindig annyira helyén az esze, a mint ma ta
pasztalta ön. 11

„Hát az az idegen ki volt ? “

„Szegény ember! öt sajnálni lehet, mert 
miután egészen megőrült, oly körülmények ke.
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rültek k i , melyek szerint kétséges, nem 
volt-e már megzavarodva akkor, mikor el
követte a tettet, melyért bebörtönözték. H i
bája az volt, hogy drága ékszereket vásárolt 
egy nőnek ajándékban, s ezekért utalványt 
adott egy oly bankár által fizetendőt, kivel 
neki semmi számolni valója nem volt. Azután 
kiderült, hogy egy más bankárnál csakugyan 
volt annyi p énze, mennyiről az utalvány 
szólott. Hanem itt a levele, kérem, olvas
sa el.“

„D e nem vétek vele ?“
„Legkisebbet sem. Es ha beszédéből ép 

elméjűnek gondolta őt, leveléből alkalmasint 
az ellenkezőről győződik meg.“

Ezt mondván, feltöré a levelet s átnyújtá 
nekem. A  levél érthetlen összhangzatlansága 
bámulatra ragadott. Talán egy mondat sem 
volt benne — pedig a levél elég hosszú volt — 
mely az előtte vagy utána valóval legcseké
lyebb összefüggésben állott volna. E z a levél 
minden tekintetben csak egy őrülttől származ
hatott.

„H át az a szelíd arczkifejezésü ember, a 
ki az ajtónál tisztelgett nekünk, mi vétket kö
vetett el ?“

„Régebb tábori orvos volt s a W ight nevű 
szigeten egy katonai laktanyában lakott. E gy  
éjjel hirtelen jött örjöngési rohamában nejének 
s öt gyermekének torkát metszette. Nem je 
gyezte meg, hogy azt az embert nem akartam 
észre venni ? Nem, azért, hogy a minap roszul 
viselte magát, és most kegyvesztésben van. 
Neki nem szabad bálba menni, miért nagyon 
búsul."

A z  orvos akkor felnyitá a kaput, s belé
pőnk a sétányra. Itt  vala legalább negyven 
fogoly, ezenfelül néhány egyenruhás fe lvi
gyázó. Itt  már nem kételkedem, hogy őrültek 
társaságában vagyok, még ugyan bolondoké
ban. Eszembe jutott a bábeli zavar. A  hogy 
beléptünk, két izmos felügyelő rögtön mellém 
állott, hogy megvédjen az őrültek netaláni 
megrohanásától. Több őrült közeledett felém s 
kezdett beszélni nekem, nem egy még fenye- 
getődzve is. Némelyek az orvost a legdühö
sebb kifejezésekkel illették ; de ő csendesen 
nyugodt kedélylyel vette sértegetéseiket. Má
sok illendőbben szóltak hozzá, de beszédjök 
oly badar, összefiizetlen volt, hogy őrültségü
ket a legvilágosabban elárulták. Mikor egy 
pillanatra magunkra voltunk, az orvos igy 

szóla:
„ I t t  az őrültség legroszabb állapotaival 

találkozunk, s azt hiszem, Európa néhány leg
veszélyesebb gazembere van köztök, az a z : 
hogy azok lennének, ha nem lennének őrültek. 
Ha volna ideje rá, itt lenne alkalma tanulmá
nyozni, hogy van-e erkölcsi őrültség ? mely 
kérdés a törvényes szószóllók s az orvosok 
közt oly élénk vita tárgya.

„S  ön azt hiszi, hogy van erkölcsi őrült

ség ?“
„Határozottan hiszem, s gondolom, mind

járt lesz alkalma önnek is élő példa után ké- 
' pezni e részben Ítéletét. Látja  ön azt a magas, 

rósz kinézésű embert a tér legutolsó végén? 
Szeme már rajtunk van, s valósziniileg meg
szólítja önt, mint minden idegent, a kit meg
lát. Kérem, beszéljen vele, ha megtalálja szó- 

Utni.“
A lig  végezte mondását az orvos, az emlí

tett ember felénk indult merész, kihívó tekin
tettel, melyen az őrültség legkisebb vonása sem 
látszott. Meglehetős közel jővén, kérdé, hogy a 
megyei tisztséghez tartozom-e ? Mire tudtára 
adtam, hogy nem tartozom oda.

„ A  kormánynyal nincs-e valami viszony
ban, uram." Kérdé tovább.

„Semmi viszonyban sem vagyok."
„D e ismerhet valakit, a kinek befolyása 

lehet a kormányra ? Ha ismer, kérem, legyen

barátom, szószólóm; most tudja meg, hogy ve
lem itt a legalábbvaló módon bánnak. Hisz én 
csak oly örült vagyok, mint ön, uram ! s még
is az orvos önhasznáért itt tart."

„Ön tudhatja — mondá az orvos — hogy 
ön is tulajdonkép fogoly, s hogy nekem egy 
szavam sincs az ön dolgához. Ön a kormány 
rendeletéből van az intézetben, s igen jó l tudja, 
hogy a kormány rendelete nélkül nincs hatal
mamban önt szabadon bocsátani."

„D e  ön is tudhatja, — mondá a fogoly — 
hogy azonnal szabadon bocsátanának, mihelyt 
ön az igazságot kinyilatkoztatná, hogy tudni
illik nem vagyok őrült."

„Ön téved, mert ha innen elbocsátnók is, 
csak roszabb helyre, börtönbe jutna. Aztán azt 
is tudhatja, hogy folyamodványára a hatóság 
is megtagadta a föllépést az ön ügyében."

„Igen, mert önnel egy kézre dolgoznak, 
jó l tudom."

„Jó, ez az úr előttem egészen idegen — 
mondá az orvos — ügyvéd, s önnek bizonyo
san tehet szolgálatot, ha helyesnek Ítéli."

„N agy  hálával tartoznám önnek, uram, 
ha föllépne ügyemben; hiszen képzelheti, mily 
iszonyú dolog ép elméjű emberre nézve, hogy 
életét ezek közt az őrültek közt töltse 1“

„Beszélje el ügyét ennek az úrnak — 
mondá az orvos — hogy Ítélje ő meg a dolgot."

„Mindent elmondok, uram — szólt az 
örült — elmondok oly tisztán, mint a szent- 
irás; mert nincs mitől féljek, ha ügyemet a vi
lág tisztán ismeri. Tekintélyes kereskedő vol
tam ezelőtt éjszaki Angolhonban. Egyszer egy 
adószedő lépett be hozzám s előadja, hogy ti
zenkét schilling követelése van rajtam. Kér- 
dém, miért ? Erre azt felelte, hogy én egy  ku
tyát tartottam, melyért nem hogy fizettem 
volna valami adót, de be sem jelentettem. „V i
lágos tehát — mondá — hogy a tizenkét shil
linget meg kell fizetnie." „H ogy  fizetném, hi
szen senki sem tartozik adót fizetni kutyatar
tásért." „Gondolja meg jó l a dolgot — mondá 
az adószedő — s fizesse k i tartozását, külön
ben kénytelen leszek megzálogolni önt, a mit 
nem szívesen teszek sem önnel, sem mással." 
„A z t  ne merje tenni — mondám — jobb lesz 
hagyjon békét nekem." „Pedig ön kényszerít 
reá," —■ felele s eltávozék. E gy  pár nap múl
va az adószedő zálogolókkal lépett házamba, 
mire én kést ragadtam s leszúrtam az adó- 
szedőt._

„Ön igen vétkes dolgot cselekedett — 
mondám nagy megütközéssel. — „Nem  régi
ben egy embert akasztottak fel azért, hogy 
megölt egy  ügynököt, k i nem fizetés miatt 
amannak javait leakarta foglalni; s megval
lom, e közt s az ön tette között nem látok nagy 
különbséget."

„A z  az ember megérdemelte, hogy fel- 
akaszszák, — mondá az őrült — hanem en
gem egy kutyáért akartak megzálogolni."

„A z  semmit sem tesz; az ember épen úgy 
tartozik megfizetni az adót egy kutyáért, mint 
egy házért." Mondám egészen elfelejtkezve, 
hogy tébolyodottal beszélek.

„S  ezt ön komolyan mondja?" Kérdé fel
indulva.

„ A  legkomolyabban."
„Jól van, tudja meg hát, hogy megisme

rem önt, akár hol találkozzunk m ég; s ha va
laha kiszabadulhatok innen, úgy felhasítom 
önt, mint az adószedőt!“

A  mint elfordultam tőle „ne adja az Is
ten," fohászkodám magamban, „hogy egy ha
mar kiszabahuljon az intézetből ez az őrjöngő."

Készültünk elhagyni e helyet, mi közben 
az orvos igy  szóla: „megdöbbentő, igaz, a mit 
az ember itt lát, s mégis a szives bánásmód 
olykor itt is méltánylatra talál. Ama felvi- 
v igyázó" — folytatá, egy  feltűnően erősnek 
látszó emberre mutatva, „egy  igen szives, jó

kedélyű ember, s a patienseknek kedves em
bere. Egyszer mégis az őrültek egyike azt 
vette a fejihe, hogy őt a fe lvigyázó megsér
tette, s honnan honnan nem egy vasdarabocs
kát szerzett, melynek egyik végét kövön meg
élesítette ; aztán titokban nyélbe alkalmazta. 
M ikor ezzel készen volt, kikereste az alkal
mat, rárohant a felvigyázóra s a nyakán meg
lehetős döfést ejtett. Szerencsére nem találta 
az életeret (coratid artery), a seb mégis nagy 
volt. A  megsebzett felvigyázó még akkor is 
tudta mérsékelni magát s meg sem ütötte a 
támadót; sőt egész erejét — két felvigyázó 
társával együtt szerencsétlen megtámadója vé
delmére fordította; mert a többi bolondok fel
bőszülve kedvencz felvigyázójok esetén, dühö
sen rohantak neki a merénylőnek s bizonyosan 
megölték volna, ha a felvigyázók meg nem 
mentik."

Mielőtt elhagytuk e helyet, az orvos a sé
tány körül diszlő, igen nagy gonddal ápolt nö
vényekre s virágokra figyelmeztetett. „Nem  
gondolná ön — mondá — mily nagy gonddal 
ápolják e szerencsétlenek a növényeket."

Ezután megvizsgáltuk a férfi patiensek 
többi osztályát is, a k ik  őrültségök állapotá
hoz s fokához képest voltak elosztva, de egyik 
osztálybelieket sem találtam annyira javíthat- 
lanoknak, mint a kiket most hagyánk el.

„M ár most vizsgáljuk meg azt a részt is,
— mondá az orvos, — melyben a nők vannak."

E gy  hátulsó lépcső-soron felmentünk egy 
hosszú épület első emeletébe. A  szoba, melybe 
beléptünk, ép oly tiszta volt, mint a férfiaké. 
Ebben 10— 22 őrült nőt s két nöfelügyelöt ta
láltunk. E gy ik  az őrültek közül nagy lármá
val szitkozódott, k it megpillantván, reá ismer
tem benne arra a tisztes korú nőre, k i tegnap 
estve már ismert doctorunk énekét a zongorán 
kisérte. Mihelyt engem meg látott, reám ön
tötte k i boszankodását. Azonnal oly gorombán 
kezdett szidni s annyira dühben volt, hogy 
még az orvos is bámult rajta, s oda fordulván, 
kérdé, mi lobbanthatta ilyen haragra.

„E  nő megjegyezte tegnap est ve, — mon
dák, — hogy ez az ur beszélgetett, mialatt ö 
zongorázott, s ez mindig boszantani szokta; az 
óta folyvást mérgelődik. Talán jobb is lesz, ha 
elmenjen ez az ur innen, különben még komo
lyan meggyűlhet a bajunk az asszonnyal."

Már menteni akartam magamat udvariat
lanságomért, de a felbőszült nő arczkifejezése 
visszahökkentett. Lehetetlen valami dühösebb 
őrjöngést képzelni, mint a milyen e nő arczán 
látszot. N agy  izmos asszony lévén, veszélyes 
ellenfélre akadtam volna benne, ha tettleges- 
ségre került volna a dolog. Jónak láttuk hát a 
felvigyázónők tanácsát megfogadni, s k i me- 
nénk a szobából. A  lépcső aljánál egy igen 
szeretetreméltó, kedves kinézésű nőt találtunk, 
mintegy harmincz éves lehetett; az orvos na
gyon szívesen beszélt vele néhány perczig. — 
Mikor tovább ment, az orvos elbeszélte, hogy 
a haragos vén nő huszonöt évnél több idő óta 
van már az intézetben. A z  első években, mikor 
az őrültekkel való bánásmód még nem volt 
annyira vive mint jelenleg van, derekára 
kényszeröltönyt fűztek. Később szelidebben 
kezdtek vele bánni, s igy  többre is mentek. 
Régebb sokkal veszélyesebb volt, mint most, 
habár úgy ritkán még most is makranczosko- 
d ik."

„H á t az a gyöngéd kinézésű nő k i volt, a 
k ivel a lépcső aljánál találkoztunk ?“

„E g y  sebész nője; egyik rohamában meg
ölte a nővérét."

Most a legveszélyesebb nö-fegyenczek sé- i 
tányára nyitottunk be.

„Em lékezik ön, m ily jó l ápolt növénye
ket s virágokat láttunk a férfi-fegyenczek sé
tánya körül? No nézze csak, itt egyetlen fű
szálat sem látunk. Hiába ültetünk mindegyre
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újakat s igyekszünk ápolni s megóvni őket, — 
a nők a hogy hozzá jutnak, eltiporják."

„Mit gondol, mi lehet ennek az oka? Hisz 
a nők általánosan szeretik a virágot."

„Ezt bajos kitalálni. Talán az érzelmek 
természetes ízlése megváltozásának lehet tu
lajdonítani, a mi őrülteknél gyakran mutat
kozik."

Ekkor az ajtón valaki kopogtatván, az 
egyik nüf'elügyelő kinyitá, s X. barátom lép 
be, az a ki tegnap estve bemutatott volt. Egy 
magán patient jött meglátogatni. Kérdezte, 
hogy mai látogatásomnak van-e valami ered
ménye. Mire mondám, hogy a látottak nagyon 
érdekeltek, hanem tapasztalataimat még ez
után veszem számba.

„Azt hiszem, moiidá X. arról bizonyosan 
meggyőződik ön, hogy sokkal nagyobb a ro
konság az őrültség s bűntények közt, mint a 
hogy közönségesen hiszik."

„Igaza van önnek, e tárgyat illetőleg még 
sok tanulni való van.

„Többet mondok; merem állítani, hogy 
szokásos ingerültség s őrültség közt is nagy 
rokonság van." (Vége következik).

A C r o m w e l l - h á z
Highgate-ben.

Nem sok épület van egész Angolország
ban, mely iránt az angol nemzet oly nagy ke
gyelettel viseltetnék, mint az az egyszerű kül
sejű ház, melyet képünk ábrázol. A nagy 
Cromwell háza az, Highgate-ben, nem messze 
Londontól, Middlesex grófságában. Pricket, 
Highgate történetében mondja, hogy maga 
Cromwell építette légyen e házat; annyi azon
ban bizonyos, hogy Ireton tábornok, ki Crom
well leányát nőül vette, sokáig lakott benne. 
A lépcsőzet, valamint a főszobák is, szép arányú, 
tölgyfából remekül faragott szobrokkal van 
diszítve. Ezen szobrok, melyek száma eredeti-

Egyletek és közintézetek.
( M a g y a r  t u d .  A k a d é m i a .  M á r c z i u s 

2 0  - á u  t ö r v é n y  é s  b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  
o s z t á l y ,  — m a j d  ö s s z e s  ü l é s . )  Az akadémia 
ezen utolsó ülése régi helyiségeiben mindenesetre egyike 
volt a legérdekesebb és legnépesebbeknek. Jelen volt 
mind a két elnök, gr. D e s s e w f f y  E m i l  s b. Eö t -  
v ö s J ó z s e f ,  jelen a Pesten levő tagok legnagyobb 
része ; a mi pedig a hallgatókat illeti, nem emlékszünk 
alkalomra, mikor, mint emez egyszer, ötveiméi többet 
számíthattunk volna.

P á k h A l b e r t  1. tag ült először a felolvasó-asz
talhoz, mint a Teleki-féle tragoedia-pályázatra beérke
zett müveket bíráló választmány előadója. Jelentése oly 
szabatos, tömör, tartalomdús volt, hogy kivonatban alig 
mérnök közölni, ha a fényes, tiszta nyelvezetű, művészi 
előadás nem deríti vala fel s nem vési emlékezetünkbe a 
bírálat legcsekélyebb részleteit is. A pályázatra tizenhét 
mü érkezett be, de ezek közül kettőre, s a 12. sz. alatt 
levő „Frangepán Erzsébet44 czimüre, s a 14. sz. alatti 
„Sejnnus“-ra nem terjedt ki a bírálók figyelme, mint
hogy prózában Írott müvek e pályázatból kizárvák. A 
többi tizenöt közöl tizenkettő történelmi, ezek közöl is
mét kilcncz a magyar történetre vonatkozó tragoedia, 
három társadalmi szomorujáték. Általában a pályázat 
eredménye örvendetes, a nagyobb számmal beérkezett 
müvek a költészet eme neme iránt növekvő érdeket ta
núsítanak. s ha találkozik is köztök több igen gyenge, 
melyet sem a valódi hivatás, sem mélyebb tanulmány 
gyümölcsének nem tekinthetünk, másokon meglátszik a 
komoly igyekezet, a művészi ihlettség, s nem csupán 
egyben eddig ismeretlen, új erők mutatkoznak.

A bírálók mindenek előtt a történelmi tragoediákat 
vették szemügyre, s pedig a tárgy fontosságához mért 
nagyobb szigorral. Leggyengébbeknek a hazai tárgyun
kat találták, habár ezeken is vau nyoma a haladásnak, s 
némelyik dicséretes törekvést tanúsít a magyar történeti 
tragoedia jelen színvonalán felülemelkedni, s valódi 
élethü jellemeket ecsetelni, eltérve az eddigi selejtesség- 
tÖl, mely még a nagy közönség által is megrótt törté
nelmi hibákat követett el, s a legnagyobb régi ma
gyar államférfiak és királyok jellemeit elferdítve, azokat 
mentül durvábbaknak s műveletlenebbeknek iparkodott 
felmutatni. Különösen két mü gerjesztett nagyobb érde
ket, a nyolezadik számú „Jó szándékok4, s a 13-ik alatti 
„Bűn és bünhödés“ czimü. Az első némi változásokkal 
ugyanazon szomorujáték, mely tavai II. József czim 
alatt a Karácsoni jutalomra pályázott. De még akkor 
aránylag a legjobbnak Ítéltetett, most második sorban

TÁRCZA.
áll. Fő alakja elhibázott, nem bir részvétet gerjeszteni 
a bonyodalom nem feszitő, a jellerarajzok elmesódottak, 
s a szép nyelvezet, a folyékony verselés nem elégségesek 
arra, hogy ily hiányokat pótoljanak. Egy gyenge német 
regényből merítve, a Lajtán túli közönségnek talán tap
sait nyerné m eg; a magyar többet kíván.

A „Bűn és bünhödés“ cziinii szomorujáték tárgya 
András nápolyi királynak Johanna neje általi meggyil
koltatása, és a boszu, melyet Nagy Lajos érte áll. Jo
hanna jelleme túlzott, valóságos szörnyként tűnik fel ; 
míg Lajos seregének méltóságteljes magaviseleté sikerült 
ellentétet képez. A cselekvény ügyes ; s ha e mü ifjú te
hetségtől ered, mindenesetre jó jel, s reményekre jogosít. 
A külföldi történetből merített szomorujátékok közt a 
3. sz. alatti ,,Strafford“ nem annyira tragoedia, mint 
nagy gonddal dialógusba szedett érdekes történeti tanul
mány ; a „Herodes4 czimü ellenben egyike a pályázat 
fénypontjainak. A nagyravágyó, hatalmat szomjazó He- 
rodes megnyeri a Maccabíták hőslelkü leányának, Ma- 
riamnának kezét és szerelmét. Házasságuk tűz és víz 
egyesülése; Herodes semmi ezköztöl nem retten visz- 
sza, hogy czélját elérhesse, s a Maceabitákat is kiirtsa ; 
Mariamnában a szerelem, és a családja, hazája iránti sze
retet küzd, s midőn ez győz, zsarnok férje a vérpadra 
küldi, azonban halálának szemléletére ö is megőrül. Itt 
szerző nem következetes önmagával, a vaskeménységü 
férfiú megzavarodása neje hidegsége által nincs elegen
dően indokolva; Mariammá ártatlanul bűnhődik, s a gyen
geség, melyet a negyedik felvonás végén s az ötödikben 
mutat nincs öszhangban előbbi hősies lelkületével. De 
ha szerző a nehéz feladatot végleg nem is bírta megol
dani, s müve ezért a pályázatban csak második helyet 
foglal el, oly mélyreható tanulmányt, oly tehetséget ta
núsít, hogy megérdemli miszerint fényesebb, sikeresebb 
kísérletre buzdítassék. „Herodes44 dicséretesnek, s a szín
házban elöadandónak ítéltetett.

A három társadalmi szomorujáték közt kettő 
férczmü, a harmadik, „A fény árnyai44 czimü, a jutalom
nyertes. Napjaink életéből van merítve ; szerző társadal
munk egyik sajgó sebébe nyúlt. Egy fiatal gazdag ma
gyar birtokos pazarul él Párisban nejével, egy clszegé
nyedett frauczia marquisnővel. Rósz hírek érkeznek, 
vagyoni csapások következnek b e ; a házastársaknak 
Magyarországba kell jönniök s falun lakniok. Az idegen 
földön, a szerencsétlenségben kitör a nő daemoni jelleme 
s a darab férjének s magának erkölcsi megsemmisülésé
vel végződik. A költő eme tragoediúban nem jár fellengző 
régiókban, nem rendkívüli tehetség, de jó müvet terem
tett. Ihlettsége nem’ oly nagy mint „Herodes44 szerzőjéé,

eg tizenkettő volt, most azonban csak tiz; a 
Cromwell alatt szolgált katonák különböző 
osztályainak egyenruháit tüntetik fel, és a ta
laj zatok és kartámaszok is ama harczias kor 
jelvényes faragványaival vannak ékítve. A fo
gadó terem mennyezetére Ireton tábornok czí- 
merei vannak festve, és a többi szoba ékítmé
nyei is teljes összhangzásban vannak ama kor 
divatával és szellemével.

E  kornak felel meg a Cromwell-ház egy
szerű, de szilárd külseje is.

Sem magasságára, sem teljedelmére nézve 
nem tesz valami palotaszerü benyomást; de 
kedvező emelkedett ponton áll, melyről gyö
nyörű kilátás van a kies vidékre.

Néhány év óta nevelő intézetül szolgált 
ifjú gentlemen-nek. Ezelőtt néhány héttel ki- 
gyúladt a teteje, és csak a rögtöni segítség
nek, és a kis helység lakosai buzgóságának 
köszönhetni, hogy a nagy kegyeletben tartott 
épület megmentetett a végelpusztulástól.
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de hibái sem oly nagyok. Szomorujátékának szerkezete 
egységes; a hatásteljes jelenetek az élethü jellemrajzok 
biztosítják színpadi sikerét. A jelen müve, kora jó és 
rósz tulajdonaival; az irodalomnak is színvonalán áll, de 
előadva még inkább fog tetszeni. Szerzője a kis genre 
ügyes mestere, a dialógus érdekes, folyékony, az irály 
ügyes, élezés. A bíráló bizottmány többsége ezen okok 
folytán — „A fény árnyaidnak ítélte oda a jutalmat.

A „derűre ború44 jeligés levélke felbontatván, S zig -  
l i g e t i  E d e  neve tűnt elé. A többi jeligés levélkék 
elégettettek.

G r e g u s s Á g o s t  r. tag E ra e r i c z y G é z a  
értekezését mutatja be az Isten létének bizonyításáról, 
s vázlatát olvassa fel. A csinos, világos szerkezetű érte
kezés a múlandóság eszméjéből indul ki, mely egyedül 
maradandó, egyedül látszik előttünk végetlennek. S ezen 
végtelenség öntudatlan, érzéketlen volna ? A materialis
ták az Isten tagadásából az- ember nagyságára következ
tetnek ; hiába, az emberi érzet megvesztegethetleu szava 
ellentmond nekik. Mégis ez nem elegendő az Isten lété
nek bizonyítására, s ha létezik is az Isten eszméje, ez 
magában nem elegendő, mert az eszmék köztapasztalati- 
lag sokszor üresek. Áttér az Isten létének közönséges 
bizonyításaira, s hiányosoknak találja mindnyájukat 
annyiban, hogy csak az Isten szellemiségét, de sem egy
ségét, sem mindenhatóságát nem állapítják meg czáfol- 
hatlanul. Ö maga ezúttal csupán az elsőt törekszik bi
zonyítani, a hatás és változás egységét az okszerűség 
törvényét választván kiindulási pontul, s a világ egyön
tetűségéből következtet az Isten egységére. Mennyire 
sikerült ezen bizonyítás ily rövid vázlatból nem ítélhet
jük meg; az értekezés H o r v a t C y r i l l é s K e r k  a- 
p o 1 y tagoknak adatik át bírálat végett.

Titkár több rendbeli jelentést és levelet olvas fel. 
Legérdekesebb a flórenczi Dante-ünnepélyi választmány 
levele a titkárhoz, melyben felszólíttatik az Akadémia, 
hogy az ünnepélyen magat képviseltesse, s tagjaitól dol
gozatok kéretuek a Daute-album számára. Az akadémia 
elhatározta, hogy Lukács Mór tiszt, tagot fogja megkérni, 
hogy az ünnepélyen nevében részt vegyen, s hogy Arany 
gyönyörű költeményét Dante felett fogja az album szá
mára elküldeui.

Elnök jelenti, hogy az akadémia utolsó ülését 
tartja régi szállásán, s indítványozza, hogy a szállásvál
toztatás miatt a legközelebbi három ülés elmaradjon. Az 
indítvány elfogadtatik.

Titkár felolvassa a beküldött könyvek lajstromát.
Végre Tóth Lörincz pár lelkes szóval búcsúzik a 

régi szállástól, hol az akadémia harminczegy évig tar-



/  _
AZ OBSZÍG  TŰKBE.________

tóttá gyűléseit, s élte át ifjúsága napjait. Adja az ég, 
hogy uj palotájában hatalmas férfiúvá fejlődjék, s ket- 
töztetett erővel terjessze áldásdús hatását! Adja az ég, 
hogy soha ne gyengüljön el aggkor által, s mindég uj 
ifjú erőt, életet merítsen a nemzetből! —y .—t.

Irodalom és művészet.
(S z a 1 a y L á s z l ó  é l e t r a j z á t )  az „öster. 

R e v u e“ hozta Fáik Miksa ismert tollából, melyben 
Szalaynk mint politikus és történész van érdekesen is
mertetve.

(B e s z é 1 y i g e  n é l k ü l . )  Megjelent és bekül
detett : ,.I d a, v a g y  a p u s z t a i  s i r.“ Beszély ige 
nélkül. O r o s z  Á d á m t ó 1. (Második kiadás.) Eger, 
1855. XYI-odrét, 85 lap; ára 20 kr. -  E müvet a szerző 
1832-ben irta. Alkalmat reá egy társaskörben egyik 
nyelvnek a másik fölötti előnyeiről támadt vita adott, 
melynek folytán szerző a többi közt azt állita, hogy ma
gyar nyelven i g e  n é 1 k ü 1 is lehet tisztán érthetöleg 
írni nem csak egyes mondatokat, hanem hosszabb, ösz- 
szefüggő elbeszélést is. Állítása hihetetlennek tartatott; 
ö néhány nap múlva beigazolta azt a jelen beszélylyel, 
melyet azóta kéziratban tartogatott. 1845-ben egyik ba
rátja, Széplaki, ki a kéziratot másolatban bírta, az „Élet 
képek“ czimü folyóiratban kiadá a beszélyt a szerző neve 
alatt ugyan, de az ő tudta nélkül, eredeti pongyolaságá
ban. 1847-ben a szerző uj öltönyt adott müvének, s most 
végre többek kívánatéra irodalmunk egy barátjának 
megengedő azt kiadni.

— Megjelent : Luizada. Camoenstöl, fordította Gre- 
guss Gyula. Kiadta mint pártolói illetményt a Kisfalndy 
társaság.

* Heckenast Gusztáv kiadó hivatalában megjelen
tek : Jósika Miklós emlékiratai. Harmadik kötet l  frt. 
Mire megvénülünk, regény Jókai Mórtól. 3 kötet, 4 frt. 
A Hon előfizetői ismerik a tárczaból ez erdekes olvas
mányt, és kik ott nem olvasták, bizonyára nem bánják 
meg annak megszerzését. Gazdag humor, érdekfeszitő 
jelenetek és jellemfestés , ragyogó irály, mint Jókai többi 
müveit, ez legujabbat is tüntetik ki.

( K e r t é s z e t i  é s  g a z d á s z a t i  i l l u s t r a l t  
új  s z a k 1 a p.) A f  a 1 u s i g a z d a  eddigi szerkesztője 
Girókuti P. Ferencz engedélyt nyert egy kertészeti ké
pes szaklapra, mely is orvostudor Pólya József vezérlete 
alatt april első vasárnapján fogja pályáját megkezdeni; 
ájánljuk e vállalatot a magyar gazda-közönség figyel
mébe és részvétébe. -  Az egészen uj ízléssel kiállított 
lap czime „Kertész-gazda," — Kiadó Emich Gusztáv.
A lap ára % évre 1 ft 50 kr.

( E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s  „Nyomdászati 
Füzetek11 czimü folyóiratra). A r a n y  o s s y  L a j o s  
„unt szerkesztő,, és D e m j é u J ó z s e f ,  .műt az elő
fizetési pénzek kezelője, előfizetést hirdetnek „Nyomdá
szat! Füzetek" czimü folyóiratra, mely a magyar nyom
dászat érdekeit, úgy erkölcsi és társadalmi, mint mii- és 
anyagi tekintetben Ígéri képviselni az irodalomban.

Előfizetési ára az egész évre mind a 10 füzetnek 
postai szétküldéssel 4 frt, félévre 2 frt.

Az előfizetési pénzek D e m j é n  J ó z s e f  könyv
árushoz küldendők.

(H e 1 y r e i g a z i t á s.) A múlt számban Jósika 
Miklós életében a Közép-Szoluok megye utólagosan szu- 
ratván be, Zsibó helyett véletlenül Torda mellé ke
rült, mely sajnos sajtóhibát ezennel helyre igazítunk.

( F ö l h í v á s  a v i d é k i  s z í n é s z e k h e z . )  
Alólirt felhívom a vidéki magyar színészet azon mind 
két nembeli tagjait, hogy a kik dráma és népszínmű 
társulatomhoz (osztályrészre) csatlakozni óhajtanak föl
tételeiket bérmentes leveleikben f. évi april 9-éig Jasz- 
Berénybe, azontúl pedig Czegléden tudatni velem szíves
kedjenek. — Jász-Berény, marczius 21-én 1865. Láng
Boldizsár színigazgató.

Budapesti hirek.
(A m a g y a r  g a z d a s s z ö n y o k  k ö z g y ű 

l ő s e.) E f. hó 16-kán tartotta meg a magyar gazdasz-
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szonyok egylete rendes évi közgyűlését, a köztelek kis 
termében. Tekintetbe véve azt a népszerűséget, melynek 
ezen ifjú egylet már most is és méltán örvend, és azt 
a készséget, melylyel a közönség minden czéljait támo
gatni szokta, kissé feltűnt az e közgyűlésre megjelent 
tagok aránylag csekély száma.

Agyülést elnök D a m j a n i c h  János özvegye 
rövid és tartalmas beszéddel nyitá meg, melynek végén 
tudatta, hogy elnökké választatása harmadik éve is lejár
ván, e tisztséget a közgyűlés kezeibe leteszi, és kéri egy
előre gyűlési elnököt választani. A tagok egyhangúlag 
a letépettet kiálták ki. Jegyző felolvasá az igazgató vá
lasztmánynak részletes évi jelentését, melyből örömmel 
értesültünk azon szép és áldásos eredményről, melyet a 
bár aránylag csekély erővel, de fáradhatlan munkásság
gal működő igazgató választmány a múlt évben is képes 
volt felmutatni. E nemes buzgóság méltatása hu kifeje
zést nyert Királyi Pál tag által jelesen szerkesztett es 
felolvasott köszönetiratban, melynek, valamint az évi je
lentésnek a „Gazd.Hetilap“-bani kinyomatasa határozta- 
tött. A választásnak következő eredménye lett, elnök : 
Damjanich János özvegye ; — alelDökök : Hollan Ernöné 
és Braun Lajosné; -  pénztárnok : Ziehrer Józsefné ; — 
jegyző : Stupa György.

A választmányi és póttagok kevés különbséggel 
a régiek maradtak.

Zárszóul H o l l á n  E r n ő  né  első alelnök szívből 
fakadó ékes szavakban, miket az ő zengzetes, szép hangja 
még ékesebbekké tőn, köszönte meg az iránta tanúsított 
bizalmat és kikérte az egylet iránti további részvétet is. 
Reményijük, hogy ez nemcsak nem fog gyöngülni, ha
nem, hogy honleányaink e haza minden vidékéről sietni 
fognak tagjaivá lenni azon egyletnek, melynek kitűzött 
szent czélja, „az ínség és nyomor enyhítése.1'

(F a r s a u g-k e d d e n  a r e d o u t  t e r mé b e n )  
megtartatott ezüst-sorsjáték a hármas jótékony czélra 
1000 ftot jövedelmezett. Hatvanöt nj'eremény-tárgy nem 
vitetvén el, az ezek eladásából befolyt összeg is a fenn- 
tebbihez csatoltatott.

(A p e s t i  b a z a r - é p í t é s e  t e r v é t )  a városi 
tanács nem fogadta e l ; mert az épületek tervét nem 
találta elég diszesnek sem pedig a házhelyekért ajánlt 
összeget kielégítőnek.

(A  s z ü r k e  s z e m  h á l y o g b a n  s z e n v e d ő  

b e t e g e k  i n g y e n  g y ó g y í t á s a . )  A  pesti jóté

kony nöegyesület f. év april hó 1-jévei újólag megnyitja 
gyógyintézetét, melyben a szürke szemhályogban szen

vedők dij nélküli teljes ellátással vétetnek fel Magyaror

szág és kapcsolt részeiből. A felvétel Dr. Lippay Gáspár 

orvos-tanár úrnál, az egyetemi koródában eszközölhető.

(A v i g a d ó  b é r l ő i )  folyamodtak a városi 
tanácshoz, hogy a nyáron át a nagy teremből éttermet 
csináljanak. A tanács nagyon helyesen a kérelmet vissza
utasította.

(A b u d a i  e v a n g .  k ö z s é g  u j  l e l k é s z é n e k  
b e i g t a t á s a.) S z t e h 1 ó Endre ur, eddig losonczi 
pap és nográdmegyei esperes a múlt vasárnapon igtatta- 
tott be a budai evang. templomban. A kedvezőtlen idő 
daczára a liivek szép számmal jelentek meg az ünne
pélyre. Délután 2 órakor ugyanez alkalomból a Froliner 
szállodában fényes lakoma volt, melyben mintegy 70 

; vendég vett részt. Székács superintendens úr inditvá- 
i nyára az ebéd alatt az evangélikus segély intézet ja

vára gyűjtés történt, mely 72 ftot és 1 aranyat eredmé
nyezett.

(S t ü h 1 e r A 1 b e r t), a magyar akadémia palo
tájának tervezője, Németország egyik legelső építészeti 
tehetsége agyszélhiidésben halt meg. A magy. tud. aka
démia elnöke táviratilag tudatá az özvegygyei részvétét 
a veszteség felett.

Ipar és kereskedelem.
(A k i s  b i r t o k o s o k  h i t e l e  é r d e k é b e n  

t a r t o t t  é r t e k e z l e t . )  A magy. k. helytartótanács 
felszólította volt a m. földhitelintézetet, hogy a m. orsz. 
gazdasági egylet és a pesti ipar- és kereskedelmi kamra 
küldöttjeivel értekeznék, és adna tervet az iránt, mit le-
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hetne azon hazai kis birtokosok hitelének érdekében 
tenni, a kik birtokaik csekély terjedelménél fogva a 
földhitelintézet kölcsöneit nem vehetik igénybe. Az ille
tők e tárgyban tartottak is értekezést; a vitatások ered
ménye oda ment ki, hogy ezen csakis egy n é p b a n k  
létesítése segíthet, és Csengery Antal e tárgyra vonat
kozólag egy kész tervet adott be. Ennek megbirálására 
bizottmány neveztetett ki.

(A m a g y a r  g a z d  a s á g i  e g y e s ü l e t  hav i  
k ö z g y ű l é s e . )  Az országos magy. gazdasági igaz
gató választmánya közhírré teszi, hogy rendes havi ülé
sét marczius hó 31-kén délelőtti 10 órakor fogja tartani 
a köztelken.

Vidéki hirek.
(G y á s z h i r.) Erdély ismét egy erényekben gaz

dag honleányt vesztett el. Bethleni gróf Bethlen Eszter, 
özv. Széki gróf Teleky Lajosné nehány napig tartó sú
lyos forró láz következtében 52 éves korában f. hó 10-én 
Kolozsvárott elhunyt. A megboldogult huszonkét évet 
töltött özvegységben, és a szegények és iigvefogyottak 
egy mindig segítségre kész jótevőt vesztettek el benne.
Béke poraira!

( Ü g y v é d e k  ö z v e g y e i t  é s  á r v á i t  s e 
g é l y e z ő  e g y l e t . )  A társulás üdvös volta, mely a 
legszebb eredményeket is képes létrehozni, ott a hol az 
egyes ember ereje megtörnék, hazánkban is mindinkább 
kezd nyilvánulni. így alakult Verebélyen egy ügyvédek 
özvegyeit és árváit segélyző egylet, mely Barsmegyére 
terjeszti hatáskörét.

Z e n e .
Volkmann Róbert idei hangversenyét folyó hó 

19-kén adta a muzeum dísztermében — mint rendesen 
— kizárólag saját szerzeményeiből. Úgy tekintjük ez 
előadásokat, mint egy évi munkássága gyümölcseinek 
bemutatását. Ha a közelebbi két évet tekintjük, úgy 
fogjuk találni, hogy ünnepelt szerzőnk tavaly óta két 
oly müvei gazdagította a zeneirodalmat, melyre méltán 
büszke lehet. Az egyik a philmarmoniai hangversenyek
ből ismert Kemény B. Symphonia, melyről annak ideje- . 
ben elmondtuk véleményünket; a másik Sapphó drámai j 
jelenet, mely ezúttal először pályázott a közönség tetszé
séért, de a mint észre vettük, nem a legkedvezőbb si
kerrel. Ezt részint a mü szokatlausága okozta, s hisz- 
szük, hogy többszöri hallás többeket meghódít, kik most 
nem voltak tisztában magokkal, ha vajon tetszésüket 
nyilvánítsák, vagy hidegen maradjanak ? Másfelől a 
drámai alak merevségében keresendő az ok, mely az e i 
fajú müvek hangversenyi sikerének legnagyobb ellen
sége. Volkmann már az „éjhez" czimü szerzeményével 
megmutatta, hogy a festői zenére nagy tehetsége van, s 
Sappho még jobban meggyőz, hogy az opera terén is 
babérokat fogna arathatni. — Sapphoját kitűnő dalműi 
tanulmáuynak tekinthetjük. Carina k, a. szokott ügyes
séggel adta. Ezt megelőzte versenyzővel Pesten még nem 
hallott gordonka versenye (33 mü), melyet inkább hal
lottunk volna férfi kezektől, mert Szűk Róza k. a. jeles 
játéka daczára sem küzdhetett meg a zenekar tömegé
vel. Kijövet egy másik fölötte érdekes hangverseny mű
sorát nyomták a kezünkbe, mely tudtunkra adja, hogy 
jövő szombaton, (e hó 25-kéu) a vigadó nagy termében 
Beethoven 9-dik , az az, utolsó symphoniáját adják.

Beethovenről eszükbe jut, hogy a napokban jelent j 
meg a zene herosa sonátáinak első s második kötete Ró
zsavölgyi s társa mükereskedésében. A teljes vállalat 
három kötetből álland, s Beethoven összes zongora soná- 
táit tartalmazza. Ara mind a három kötetnek oly cse
kély (7 forint) hogy a külföld legjutányosabb kiadásai- j 
nál is 50 krajczárral olcsóbb, holott kiállítási dísz dol
gában azok majd mindenikét fölülmúlja. Holle — wol- 
fenbütteli kiadó — ki első kezdte meg az olcsó kiadvá
nyok sorát, nem csekély szolgálatot tett a zenei reme
kek népszerűsítésével. Hasonló szempontból indul ki 
honi kiadónk is, s törekvése annál örvendetesebb, hogy 
még pártolásért sem képtelen koldulni, mert az úgy is J 
meg van, s ezzel egy halom pénz ismét köztünk marad.

Tartalom : Schulcz Ferenoz. — Nem fogjuk mi. — Szerelem nélkül. — Nagy-Somló vára. — Sophonisbe. — Látogatás az örültek egy fegyeuczházában. — Crom- 
well-ház. — Tárcza : Egyletek és közintézetek. — Irodalom és művészet. — Budapesti hirek. — Ipar és kereskedelem. — Vidéki hirek. — Zene.
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Előfizetési felhívás
az

9  ««

czimü

KÉPES HETILAPRA,
egyszersmind

a „miig). Képző-iiiíívészeti Társulat4* közlönyére.
|

Az „Ország Tükre11, jelen 11-dik számával uj életet kezd. Hogy t. előfizetőinknek uj évben tett ígéretünket ! 

ezutánra annál pontosabban beválthassuk, újabb áldozatot tettünk s elhagytuk az eddigi nyomdát, és lapunk kiállítása 

és nyomtatása végett a jó hírben álló ifjú Deutseh - testvérekkel szerződtünk, hogy az „Ország Tükre11 ezentúl mind 

pontosság, mind kiállításra nézve nevének és hivatásának még kielégítőbben megfelelhessen.
Mióta az „Ország Tükre11 kiadását és szerkesztését átvettük, minden áldozattal azon igyekeztünk, hogy lapunk

a szép iránti fogékonyságot és ez által a közműveltséget terjessze a hazában.

Ebből folyólag a magyar képző művészeti társulat is közlönyéül fogadta el az „Ország Tükrét,11 mely által 

még nagyobb terünk nyilt a társulat műterméből szép képeket közleni, hazai művészetünk ismertetésére és terjesztésére; 

és mely által egyszersmind eddigi dolgozó és belmunkatársainkhoz több uj kitűnő tehetséget nyertünk meg lapunknak 

aesthetikai becsét gazdagíthatni, és az „Ország Tükrét11 a haza művelt közönsége előtt érdekessé tenni.

Lapunk egyik főmunkatársa gr. Lázár Kálmán leend.

Reméljük, hogy a haza nagy közönsége, valamint a képző művészeti társulat is komoly törekvésünket és 

áldozatkészségünket pártolás által fogja méltányolni.

Hogy még eddig politikai heti szemlét nem adhattunk, az nem rajtunk múlt, részünkről e tárgyban még nem 

mondtunk le minden reményről.

Lapunk képeinek nagyobb részét ezután is Barabás fogja rajzolni, kit egyszersmind lapunk műkiálh'tásának 

vezetésére is megnyertünk.

Műmellékletül adott képünk olyan volt, mely közelismeréssel fogadtatott, és azon leszünk, hogy a jövő félév elején 

1 adandó jutalom-képünk is kielégítse t. előfizetőinket; kézbesítése pedig oly pontos lesz, hogy semmi ok panaszra nem leend, 

e tekintetben szigorú intézkedések vannak téve.

Az „Ország Tükre11 ezentúl is másfél íven, hetenkint négy képpel fog megjelenni.

jj®?* Előfizetési ár egész évre 12 frt, félévre 6 frt, évnegyedre 3 frt.

Az előfizetési pénzek Deutseh testvérek kőnyomdájába (harminczad-utcza 3. sz.) küldendők.

A t. gyűjtőknek 10% szolgálunk.

Pest, márczius 16-án, 1865. GYÁRFÁS FERENCZ,
kiadó és felelős szerkesztő.

Pest, 1865. Gyorssajtónyomat Gyurian és DEUTSCH TESTVÉREKTŐL. (2 sas-uteza 5. fii.)




