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Deák Ferencz mell
szobra.

Kugler F. szobrásztól.

Kőnél, ereznél örö- 
köbb szobrot emelt ma
gának nemzetünk és 
közjogunk történelmé
ben az, kit-e szobor áb
rázol. Mig a XIX. szá
zad első és második fele 
közelebbi tized éveinek 
emlékei a történelem
ben élni fognak, addig 
élni fog velők D e á k  
neve.

És vájjon ki ne óhaj
taná ismerni legalább 
arczképét enagy férfiú
nak széles hazánk távol 
vidékein, kiknek nem 
jutott azon szerencse, 
hogy őt színről színre lát
hassák. Vájjon melyik 
egyesület, olvasó vagy 
társalgó, ne sietne ter
meibe felállítni a köz- 
tisztelet t á r g y á n a k  
arezmását.

Deák arczképének 
és mellszobrának elké
szítésével már többen 
foglalkoztak, de a fes- 
tészek közül kevésnek 
t. i. Barabásnak és a 
korán elhunyt Györgyi
nek sikerült a hason
latosság hű kifejezése; 
a szobrászok közt pedig

az ifjú szép tehetségű 
Kugler az, ki eddigelé 
a leghübben sikerült 
szobrát előállttá hazánk 
nagy fiának.

íme e szép mellszo
bor másolatát veszik 
olvasóink, még pedig 
Barabás körajza nyo
mán.

E  szobor készítésé
ben a fiatal tehetséges 
művész mindenekelőtt 
a hasonlatosságot tűzte 
ki maga elébe, s ezt ál
talános elismerés sze
rint sikerült is elérnie. 
Bár minő fordulatban 
tekintjük a s z o b r o t ,  
mindenfelől hűséget ta
lálunk benne, s minden 
emelkedés és mélyedés 
elevenen tükrözi vissza. 
az eredetiét.

Több szobrát láttuk 
már Kuglernek, s öröm
mel kell megvallanunk, 
hogy valamennyin első, 
a mi fő jellem, az élet; 
második a domborítási 
s általában körvpnalo- 
zási ügyesség. És ezt 
nem csak az arczkép- 
másokon, hanem egész 
alakjain is úgy találjuk.

így van ez Deák 
mellszobrán is, életva
lóság vonul rajta át. 
Gondos figyelemmel ki-
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sérte az eredeti részleteit a művész s lia esz
ményítést nem tűzött is ki maga elébe, úgy 
tartá mégis az egészet, hogy a hűség és való 
mellett enyhítés nyomai látszanak.

Mindemellett is óhajtók vala, hogy az 
arányokat az arcz szélességében még jobban 
enyhítette volna, más szavakkal, az egésznek 
nem ártott, sőt használt volna, ha például a 
szobrot szembe nézve, az arcz szélességéből 
mindkét oldalon nagyobb mérvben elvesz, hogy 
az arcz általa kevéssé hosszukább idomot nyer
jen, annyira azonban mig a hűségből nem ve
szít. íg y  bizonyos fokú eszményítés könnyebb 
s a szépészeti szabályoknak megfelelőbb kül
sőt ad vala.

A  kis bajor királyság már teremtett 
Ruhmeshallét jelesei számára, úgy hisszük 
nálunk nem soká késik azon időpont, melyben 
a nemzet és haza valódi nagyjainak emlék
szobrait pantheonába összegyűjtheti.

Ezalatt a fiatal művész, k i most Rómába 
készül szép tehetsége tovább fejlesztésére, két
ségkívül annyira fog haladni megkezdett ut
ján, hogy nemzeti emlékeink közé behelyez
heti Deák hű és a művészet legmagasabb igé
nyei nyomán idomított, eszményített márvány- 
szobrát.

Addig azonban a müfogamzatok köréből 
is várunk tehetségéhez méltó termékeket ifjú 
művészünktől. M. H.

Ama napok!

Könyökölök ablakomban —
Azt se tudom mi bajom van.
Ah ! nem e zord idő ver le :
Más,más szorul a szivemre!

Zord időt más fölválthatná,
Derűs szép nap viradhat rá ;
De neki — mint valaha rég:
Nem tudom ha örvendenék.

Zöld erdő' tán, — fris uj virág,
Mit a tavasz oly bőven ád,
Bokron, cserjén dalos víg nesz — —
Nem vidítna mostan mind ez !

Könnyű, vidor mosoly talán 
Egy szeretett szép ajakán;
Lágy simítás kis kezekkel —
Hátha talán — talán ez kell ?

S mely vigaszszal közeledik :
Kérdő panasz, — kérő, szelíd-------
Bántanának mind ezek m ég;
Ah, nem tudom mit szeretnék!

Semmit, semmit-------mégis : még sem! —
- - Ezek ama napok, érzem,
Melyben emlék, remény, bánat —
Mind egyszerre rohan, támad.

Oh ti vagytok, érzem, azok,
Melyben a szív csak sir, zokog —
És névtelen keservében 
Azt sem tudja hová légyen !

Tolnai Lajos.

S z e r e l e m  n é l k ü l .

(Elbeszélés.)

Vértesi Arnoldíól.

IV .

E  nevezetes nap vasárnap volt.
Takács úrnak nem lévén semmi hivatalos 

dolga, a Kriegsfeld család lefoglalhatta öt

\________________________
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egész délután. E l nem eresztették, maguknál 
tartották késő estig.

Ebéd alatt az egész család kifogyhatatlan 
volt Teréz dicséretében; a kis Idát és Erme- 
negildát természetesen kivéve, azok még „gye 
rekek" voltak. Évek alatt összesen tizedrészét 
sem kapta Teréz azon sok dicséretnek, mit ma 
egyetlen egy nap kapott.

Takács úr annyira jó ember volt, hogy 
mindezt elhitte.

Elhitte, hogy az ebéd kitűnő, minden 
egyes tál étel rem ek; ő szegény soha sem evett 
jobbat. Elhitte, hogy Teréz a legjobb gazdasz- 
szony egész Budapesten, s hogy nagy szerencse 
az egy férfira nézve, hajó gazdasszony neje van.

H ogy mindezt miért kellett elhinni? — 
arról nem volt fogalma.

Ebéd után társas játékot vettek elő a le
ányok, Takács úrnak velők kellett játszani. 
Megtette, ámbár szomorú és komoly ábrázatja 
igen furcsán illett a gyermekes játékhoz.

Teréz mellé kellett ülnie s a csinos Teréz - 
igyekezett őt kitelketőleg mulattatni.

A  mint múlt az idő s élénkebb lön a játék 
és beszélgetés, lassan kezdett kiderülni Ta
kács Gábor komor homloka s eltűnt arczárói 
az a siralmas kifejezés. Keveset beszélt ugyan 
s gyakran el-elmélázott, hanem ez elmélázás 
nem volt már az az egykedvű, szánalmas, gon
dolatnélküli merengés, melyben azelőtt töltötte 
napjait.

A z  ifjú lélek kezdett fölszabadulni a zár 
alól, a tespedtségből új életre, új érzésre. V ére 
megfiatalodott erővel futott át az ereken s szi
vének verése gyorsábbá és teljesebbé vált.

Először érezte magát valaminek. A  vég- 
hetetlen semmiségből kiemelkedett; érezte, 
hogy ő is fiatal ember.

Mindez még csak oly homályos érzés volt. 
A  rabságból szabaduló lélek még nem merte 
szárnyát emelni, mint a madár, ki most mene
kült csak a kalitkából, melyben felnőtt; bá
mul, habozva tekint szét és nincs bátorsága 
repülni még.

Hanem az az érzés, mely egész testében 
elterült, jótékony volt és vidámitó. A  korán 
elaggott ifjú kezdett újra fiatalodni.

E z  egy nap nagy változást eszközlött 
egész lényében. Természetes, hogy ez nem volt 
elég arra, hogy egészen átalakítsa; ahhoz idő 
ke llett; hanem az átalakulásnak legalább első 
kezdete már megtörtént.

Másforma érzésekkel szunnyadt el ma kis 
szobájában mint pár nappal ezelőtt. A z  ifjúság 
édes ábrándjai, melyeket eddig nem ismert, 
habár későn, de végre mégis megjelentek.

A  Kriegsfeld kisasszonyok legkevésbbé 
sem hasonlítottak tündérekhez; csinos minden
napi lények voltak, semmi több ; hanem a ri
deg elhagyatottságban felnőtt ifjú szemei előtt 
tündéreknek látszottak. Ezek nyitották meg 
előtte az új élet ajtaját.

Gyakrabban bátorkodott most már tisz
teletét tenni Kriegsfeldéknél s nemsokára min
den estét náluk töltött. Ecset és rajzón, melyek 
azelőtt egyetlen mulattatói voltak a zárkozott 
léleknek, a szögletbe dobva hevertek; az ide
ális tájképek, fehér bárányaikkal, négyszeg
letű mezőikkel s egyenes sorban álló fáikkal 
feledve lőnek s helyet adtak más ideáloknak.

Teréz képe foglalta el képzeletét.
Csak az látszott nehéz mesterségnek: éle

tet és szerelmet lehellni e fásult emberbe; az 
nem volt nehéz : e szerelmet oly irányba ve
zetni mint Kriegsfeldné óhajtotta.

Okos asszonyság volt, s azonfelül e czél 
kivitelében segélyére voltak leányai.

Együttes működésük által oda vitték a 
dolgot, hogy Gábornak szerelmesnek kellett 
lenni Teréz kisasszonyba. A z  ifjú ember érzelme 
azonban annyira ábrándos és annyira felénk 
volt, hogy nyilatkozni semmi esetre sem meré
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szelt vo lna; hanem Kriegsfeldék gondoskodtak 
róla, hogy kénytelen legyen nyilatkozni.

Erős eszközöket használtak.
Czélzásokat tettek Takács úrra és Terézre 

s ingerkedtek velők minden alkalommal, úgy 
hogy Gábor végre elhitte önmagáról, hogy ő 
szerelmes.

Tini kisasszony pedig egyszer bizalmasan, 
barátságosan suttogva elbeszélte Takács úr
nak, hogy Teréz tegnap azt mondta, hogy ha 
ő valaha férjhez menne, esak olyan férfinak 
nyújtaná kezét mint Takács u r ; a mire T a 
kács úr homloka tetejéig elpirult, de szólni 
még sem mert.

Ezalatt a nagy változást Takács Gábor 
egész lényén észrevehette mindenki, a ki egy 
kissé figyelmesen vizsgálta. A  Fortuna-kávé- 
ház rendes látogatói előtt is feltűnt.

A  kopott kabátot, melyet addig hordott, 
újdonatúj váltotta föl, a minek azonnali követ
kezménye lön, hogy a kávéház szolgák sokkal 
nagyobb tisztelettel kívántak neki jó  reggelt 
mint eddig, Herr von Brunner pedig a szellem- 
dús pékmester és dalárdái tag Takács urat 
meghívta a dalárdái összejövetelekre, hol sok 
szép kisasszony összejön, egyszersmind kije
lenté, hogy ha Takács úr óhajtana dalárdái 
taggá fölvétetni, annak mi sem áll útjában s 
örömest k i fogja eszközölni az igazgató bizott
mánynál, hogy Takács úr fölvétessék.

Takács úr viszonzá, hogy köszöni alásan 
Brunner úr szívességét, nem óhajtja.

E z a felelet nagyban csökkentette a tisz
teletet, melyet az új kabát látása eszközölt 
Brunner úrnál. A  szellemdus pékmester meg 
volt győződve róla, hogy a ki nem óhajt da
lárdái taggá lenni, az nagyon közönséges 
szellemtelen lény lehet, habár új kabátot vi-

A  kalap még a régi volt. Gábor sokkal 
jobban megszokta a takarekossagot, mint sem 
most egyszerre ruhát is, kalapot is, újat vett 
volna. A  szarvasbőr keztyü is a régi volt, ha
nem tiszta féhérre kimosva. De arcza nem volt 
az a szánalmasan komoly arcz, új élet látszott 
föltámadni hervadt vonásain.

Vidám nem volt most sem, az igaz; nem 
beszélgetett senkivel s csendesen olvasta az 
újságot, hanem mégis más volt most arcza, v i

seleté egészen..
Nemsokára jegygyűrűt pillantottak meg

ujján. ,
Jean, a káv éházi szolga, vette eszre elő

ször s azonnal a H err von Brunner asztalához 
sompolygott, nagy fontos képpel, suttogva 
kérdezvén, hogy tetszik ê  tudni a Herr von 
Brunnernak, hogy m i,az újság?

S miután H err von Brunner óhajtását fe
jezte ki, hogy szeretné hallani azt a nagy új
ságot, Jean nem is késett^ ellenmondani, hogy 
tessék csak elképzelni, micsoda hallatlan^ eset 
történt, a Herr von Takácsnak az ujján jeg y 

gyűrű van.
— Nem lehet az Jean, maga nem jó l látta, 

— viszonzá Brunner úr.
— De igen is jó l lát tam, kérem alásan es

Herr von Brunner is megláthatja, csak tessék 
oda menni. .

Herr von Brunner oda is ment. Neki látni 
kell azt a hallatlan, élképaelhetlen csodálatos 

esetet.
Pár perez múlva visszatért az asztalhoz 

hol ismerőseit hagyta s a csodálkozás legma- 
gasb fokán, szólt :

— Csakugyan jegygyűrű.
A  derék urak összedugták fejeiket, volt 

sugásbugás. Pillanat alajt az egész kávéház 
megtudta a nagy eseményt.

Herr von Brunner azon szemtelenséggel 
mely az ilyen szellemdus emberek sajátja, 
megállt Takács Gábor előtt s finomnak látszani 
akaró mosolylyal s zó lt :
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— Szabad gratulálnunk ?
Takács ur fölnézett az újságból.
— Gratulálni'? Miért ?
— Ab, még most is ez a titkolózás ? — 

szólt Brunner ú r ; — kérem, mirevaló ez régi 
jó  ismerősök közt, mint mi vagyunk ? K i bitté

volna, hogy Takács ur ilyen nagy kópé. He 
hebe. Ke is tessék tagadni, láttuk ám a je g y 
gyűrűt. He he b e !

Takács Gábor elpirult, fölkelt s a legna
gyobb zavarban sietett kalapját föltenni és 
csak annyit felelt Brunner úrnak :

— Alázszolgája.
Aztán gyorsan elhagyta a kávébázat.
Másnap reggel hiába várta őt a szokott 

órában Jean és Brunner úr és a többi törzs
vendég ; többé soha nem jött ide reggelizni.

V.

Néhány hét múlva hallottuk, hogy Takács 
Gábor nőül vette Kriegsfeld Teréz kisasszonyt.

— Micsoda ? — kiáltott föl Brunner úr 
elcsodálkozva; — Kriegsfeld Terézt?  No, az 
az ember eszét vesztette 1 Nincs azoknak any- 
nyi pénzök sem, hogy el bírjanak belőle ten
gődni. Nekem már két hónap óta adósok a reg
geli kifli árával.

— Nekem meg a ezukor árával, — szólt 
Kramer úr, egy elhízott füszerkereskedő.

Mindnyájan csodálkoztak, nem azon, hogy I 
a ezukor és kávé árával Kriegsfeldék adósok,
— azon nincs semmi csodálni való, — hanem 
azon, hogy Takács úr elvette ezt a leányt, mi
kor neki sincs semmije.

Azt nem gondolták meg, hogy hiszen a 
szegény ember ezt az egyetlen egy családot 
ismerte a világon, s ezen kívül leányt csak az 
utczán és templomban látott, de beszélni soha 
nem volt szerencséje egyetlenegygyei sem.

En igen könnyen érthetőnek találtam, 
hogy a mindenkitől elhagyott, szomorú rideg
ségben élő ember megszerette az első leányt, 
ki iránta vonzalmat, ragaszkodást mutatott* A  
sokáig elfojtott, elnyomott szívnek szeretetre 
volt szüksége.

Olyan volt, mint a vak ember, kinek az 
orvosi tudomány fölnyitotta szemeit s ki a mit 
most lát, az mind szép és gyönyörű neki. T e 
rézt oly magasra emelte képzeletében, a mily 
magasra képzelete emelkedni birt.

E z nem volt ugyan még valami nagy 
magasság, de minden nap tágult látköre s 
emelkedett lelke.

Nekem ez időben véletlenül alkalmam volt 
beszélni vele. Meglepett értelmének kifejlődése. 
Vágyak, eszmék támadtak az elébb üresnek 
látszó agyban s érteni kezdte, hogy az életnek 
más czélja is van, mint a hivatalos irodában 
betűkkel tele írni az előtte álló íveket.

Szorgalmas és pontos ember volt most is, 
de most már ezenfölül ifjú volt, kinek szíve 
van. vágygyal, ábránddal tele. A  gyöngéd ér
zések, miket eddig messze űzött a kötelesség 
és nyomor rideg szava, most helyet foglaltak 
keblében.

S a mennyire zordon és érzéketlen volt 
azelőtt, ép oly nagy mértékben lön most fogé
kony gyöngédebb érzelmekre. E z természetes 
következménye vala előbbi ridegségének.

Volt valami megható a'bban : látni a ko
rán megöregedett fiatal embert, kinek még 
eddig nem volt ifjúsága, mily gyermekded 
örömmel és mégis félénken nyújtja ki kezét az 
élet örömei után.

Sokat tűrt s épen azért most talán joga 
lett volna a sorstól boldogságot kívánni. K e 
véssel megelégedett volna; de épen az a kevés 
mit szíve óhajtott, hiányzott.

Bizonyára jobb lett volna előbbi állapotá
ban maradni, mint megismerni vágyakat, ér
zelmeket, melyek csak azért keltek életre, 
hogy kielégitetlen gyötörjék.

Hogy Terézt eleinte eszményi magasság
ban látta, az természetes; hanem az is termé
szetes, hogy későbben, bármily járatlan volt 
is a világban észre kellett vennie, hogy nagyon 
csalódott álmodozásában. Észrevette azt már 
az esküvő előtt, de mert becsületbeli köteles
ségnek tartotta vissza nem lépni, elszántan oda 
állt az oltárhoz.

A Pitti-palota Flórcuczben.
(Lásd szövegét a 131-dik oldalon.)
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Látta , legalább sejtette, hogy hosszú, 
örömtelen lesz élete; do'azt hitte a kötelesség 
így  parancsolja, hogy vegye vállaira és viselje 
újra keresztjét.

A  jó Teréz nem ment férjhez szerelemből.
; Rósz néven venné, haföltennők ízléséről, hogy 

képes volt szerelmessé lenni Takacs Gábor 
bús kinézésű alakjába. Férjhez ment azért, 
mert 26 éves korában férjhez kell már menni 

j a leánynak, főleg ha szegény.
Félt, hogy vén leány lesz.
Aztán anyja hathatósa)! rábeszélte e há

zasságra. Teréz maga is belátta, hogy az igen 
előnyös lesz, ha 540 forinttal több pénzük lesz, 
mint eddig v o lt ; gyakrabban lehet borjúsültet 
csinálni és kedve szerint süthet főzhet sőt 
megveheti magának azt a fekete selyem ruhát 
is, mit a mama nem akart neki megvenni.

Körülbelül ezek voltak azon indokok, me
lyeknek következtében kezét Takács Gábor
nak nyújtotta.

Nyájas mosolylyal bátorította a félénk 
udvarlót, ki szólni nem merészelt, hanem mi
után már férj és nő voltak, most már nem tar
totta szükségesnek, hogy tovább is gyöngéd és 
nyájaskodó maradjon. Férjének csókjait hide
gen viszonozta, terhére volt e z ; a szerelmeske
dés s üres ábrándozás helyett inkább arról be
szélt, váljon holnap palacsintát vagy almásré
test készítsen-e?

Gábor csendesen visszavonult. Keveset 
szólt és nem panaszkodott soha.

E gy héttel az esküvő után minden a régi 
kerékvágásban ment Kriegsfeldéknél, mintha 
mi sem változott volna. Teréz a konyhában 
sürgött forgott, Gábor meghúzta magát régi 
kis szobájában, mig a család többi része Du- 
mas regényeivel és harisnyakötéssel töltötte 
az időt.

Semmi egyéb változás nem történt, csak 
az, hogy az ebédnél most egy személylyel 
többre terítettek,

VI.

Hasonlóan a csigához, mely félénken meg
próbálja kinyújtani szarvacskáit s érezve, hogy 
hideg a levegő, visszavonja magát mélyen há
zába, Gábor is visszavonult.

Ha hivatalos órája után haza jött a város
házától, beült kis szobájába, előkereste régi 
képeit, rajzolt és festegetelt csendesen. A  fehér 
báránykák zöld fűben, a szabályos sziklák 
s a sziklák közt álló fák, melyeknek minden 
egyes levélkéje nagy pontossággal lön kipin- 
gálva, ez lön újra az a világ, melyben örömest 
időzött.

Ebéden, vacsorán kívül nem is látták őt 
Kriegsfeldék, a miatt különben nem nagyon 
búsultak. Semmi híját sem érezték társasá
gának.

Ebédnél is oly szótlan, oly egykedvű volt 
mindig. Nem nagy öröm volt vele együtt lenni. 
S a mit Teréz különösen rósz néven vett tőle, 
még csak annyi figyelmet sem tanúsított, hogy 
egyik másik kiváló ételt megdicsérte volna.

Neki mindegy volt; a mit elébe adtak, 
megette.

Fakó szinü arcza, melyen elébb már kez
dett helyet foglalni az élet pirossága, ismét oly 
komorrá, fonnyadté vált, talán még komorab- 
bá mint azelőtt.

Kriegsfeldné egyszer mégis mutatott any- 
nyi gondoskodást, hogy megkérdezte, miért 
oly kedvetlen ? talán baja van ?

- Nem, édes anyám — szólt Gábor mo
solyogva ; — ez már nekem rósz szokásom. Ne 
tessék emiatt legkevésbbé sem aggódni.

Kriegsfeldné nem is nagyon aggódott 
miatta, nem is kérdezte többé. A  czél el volt 
érve : az évenkénti 540 frt meg volt szerezve
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a család számára; hogy Gábornak jó kedve 
van-e vagy rósz kedve ? — az egészen mindegy.

Egészen m indegy; Teréz is azt tartotta. 
Csak rendesen viselje magát Gábor és zsém
bes ne legyen; ettől pedig nem igen lehetett 
félni.

Miért is lett volna zsémbes ? Hogy nejé
nek szivében több helyet foglal el a konyha 
mint a férj ? Azért még semmi férjnek sincs 
joga zsémbesnek lenni.

Ha álmodni bátorkodott gyöngén szere
lemről, melyet remélt s most nem talál sehol, 
az az ő hibája; miért álmodozott ? Szegény 
embernek a mindennapi megélésről kell gon
dolkozni, nem a szerelemről. S ha a szegény 
ember még hozzá oly formátlan és csúnya, ek
kor épen megfoghatatlan, hogy szerettetni 
akar.

Megelégedhetnék azzal, hogy neje hü. 
Hiszen anyósa megmagyarázhatná neki, hogy 
fiatal nők udvaroltathatnak maguknak kato
natisztek vagy más urak által s a férjnek 
mégis meg kel! elégedni.

Teréz hű volt. A z  igaz, hogy hűségét 
senki sem kisértette meg, hanem az is igaz, 
hogy nem kaczérkodott és nem kacsintott 
senkire.

Neki csak az volt czélja, hogy férjhez 
menjen valakihez; ezt már elérte. Szeretett 
volna ugyan csinosabb és életrevalóbb férjet 
kapni, de ha nem lehetett, hát Isten neki, ez
zel is csak beéri valahogy. Most már nem igye
kezett többé semmi férfit meghódítni. Minek ? 
fé lje van már.

S miután többé nem kellett senkit meg- 
hódítnia, nem tartotta szükségesnek most már 
azt sem, hogy csinosan fölöltözködjék. Kissé 
hanyagabb lön öltözetében mint ez megenged
hető, s ruhája nem volt oly fehér mint a bá
ránykák, melyeket Gábor a tájképekre pin- 
gált.

Miért öltözködjék ? — gondolta magában. 
Talán férjéért. Arra bizony nem veszte
geti az időt. S az uj fekete selyem ruha is, me
lyet elébb úgy óhajtott, ott hevert használatlan 
a ruhaszekrényben.

Nem volt egyéb törekvése, minthogy „tö
kéletes szakácsnévá" legyen; s ezt kezdte is 
minden tekintetben elérni.

A  mama nem törődött ezzel mitsem, csak 
Teréz konyhabeli kiadásai ellen volt kifogása. 
E  pont gyakran lett köztük versenygés tárgya 
s Teréz ilyenkor aztán előhozta, hogy hát mi
ért ment ő Takács Gáborhoz nőül, ha a mama 
most is csak úgy megszorítja a konyhabeli k i
adásokat.

A  mama azonban nem tehetett máskép. 
Sok volt az adósság s pénzviszonyaik nagyon 
roszúl álltak. Tini, Málcsi és Ermenogilda kis
asszonyokra is kellett költeni, mutogatni kel
lett őket, bálokba vinni, hogy valahol férjeket 
találhassanak számukra.

A  magas kamatokat nem bírta pontosan 
fizetni Kriegsfeldné, perköltségekbe bonyoló
dott, az adósság nőtt s a helyzet mindinkább 
szorongóbb lön.

— Édes leányom — szólt egyszer Teréz- 
hez, félrevonván öt s felfödvén előtte helyze
tüket : — édes leányom, én reszketek, ha arra 
gondolok, a mi minket fenyeget. Eddig eltit
koltam előttetek, de most kénytelen vagyok 
neked mindent elmondani. Uh Istenem, hová 
legyünk?! Végvveszély fenyeget.

M íg Kriegsfeldné és Teréz kezeiket tör
delve, kétségbeesetten néztek egymásra, Tini 
kisasszony a másik szobába mitsem sejtve, 
azon édes megelégedettséggel, mely csak' köl
tőnek sajátja, kivont az asztalfiakból egy finom 
papirszeletkét, melyre bájos betticskékkel egy 
költemény volt írva ! A  k ék  s za lagh oz ."

— Tudod, Málcsika, a kék szalag, melyet
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az utolsó bálban Szellőfy úr emlékül kért tő
lem, —■ magyarázó a költönő.

—  S a mit te odaadtál neki, Tinike, — 
viszonzá csintalan mosolylyal Málcsika.

Összedugták fejeiket s titkosan, suttogva 
elolvasák a költeményt, mely az érdekes kék 
szalaghoz volt intézve.

Ezalatt Kriegsfeldné fájdalmas sóhajtá
sok közt beszélé el Teréznek, mily veszély fe
nyegeti őket, milyen szégyen, milyen nyomo
rúság ! Mit tegyenek ? Hóvá legyenek ? !

Teréz erre nem tudott megfelelni; csak 
bámult és sírt. Hanem anyja ekkor mv 
szólt: ' b í

— Csak férjed segíthet rajtunk! Csak 
Gábor szabadíthat meg.

— l)e miképen?
— Ha 300— 400 forint készpénzt kaphat

nánk, meg volnánk mentve.
— De Gábornak nincs pénze, mama.
— Hitele van, kedvesem. Beszéltem Spi- 

tzerrel, azt mondja, hogy ha Gábor is aláírja a 
váltót, akkor ad pénzt.

— No hát akkor aláírja Gábor is, — vi
szonzá Teréz.

De a mama aggódott.
— Megteszi-e ? Nem fogja-e megtagadni ? 

Te nem tudod, Teréz. Olyan rendszerető, pon
tos ember. Oh képzelem, hogyan irtózhatik az 
adósságtól! Én elő se merem neki hozni; Te
réz, te jobban előhozhatod. Jaj, mit fog mon
dani?!

Ez volt az az első eset, midőn Kriegs
feldné nem érzett magában elég bátorságot 
ostromolni vej ének szivét.

Terézt egészen elrémítette anyjának ag
gódása. Félénken és könyes szemmel ment fér
jének elébe, midőn ez hazajött. Kérdésére, hogy 
mi baja? — eleinte felelni sem tudott, csak 
sírt, egyre sírt.

Aztán végre zokogva elkezdte beszélni 
anyjának szorult helyzetét s hogy csak úgy 
menekülhetnek meg a veszélyből, ha Gábor 
aláír egy váltót.

E szavakra komor, sötét felhő húzódott 
végig Gábor homlokán. Arczán a redök mintha 
mélyebbekké váltak volna s bágyadt szemeinek 
kifejezése szomorúbbá.

— Jól van, — szólt csendesen.
S kalapját vette és eltávozott ; egy 

szót sem szólt többet. Teréz aggódva nézett 
utána.

Félóra múlva Spitzcr Áron kíséretében 
tért vissza, megírta a váltót s az érdemes iz
raelita kifizette a pénzt.

Teréz gyöngéden megcsókolta férjét. És 
ez este két szív közelebb simult egymáshoz az 
ölelésben szeretet volt ma, nem megszokás. 
Úgy látszott, mintha kezdenék egymást meg
érteni.

„ír í í ’ nap murva mi
elfelejtette  Terez ez érzékeny jelenetet 
visszatért Gáborra az előbbi rideg élet.

VII.

|

1

„ „  . ost takarékos legyen mindenki, — 
szolt Kriegsfeldné az egész együtt ülő család
hoz ; -  mindnyájan igyekezzünk keresni és 
megtakarítm valamit. En harisnyát fogok 
kötni s azt eladjuk; Málcsi, hímzéseket csinál
hatsz, Tini szintén és Ermenegilda is csinálhat 
valamit. Jó volna, ha Gábor is kereshetne va
lamit.

A tisztelt asszonyság egészen el látszott 
fele,tm, hogy hiszen Gábor ám keres valamit 

Takarékosság mindenben ! — folyt at-i á

s».rHSsi “ ri” m'51
s z a v a t 01? fájdl T  f á s s a l  ejtette ki o
n ^ v  f r í  ih°SL ? z b0r eg<Sszen megindult ,e nagy fájdalom látására s kezdte, hogy ne hozza

\
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ezt azt az áldozatot, ne fossza meg magát a 
délutáni kávétól.

— Igen, de édes fiam, tönkre jutunk, ha 
takarékosak nem leszünk.

— Inkább mi nélkülözzünk mint édes 
anyánk — viszonzá Gábor.

Könnyű volt Kriegsfeldnét engedékeny
ségre birni; maga is azt akarta.

— Tehát, ha épen igy kívánjátok, a kávé 
megmarad. Harisnyát fogok kötni, azt meg
teszem, és mindegyikünk dolgozni fog. Csak 
Gábor is tudna valamit keresni.

Miután azonban belátta, hogy Gáborral 
nem lehet harisnyát köttetni s hirtelen nem ta
lált semmi olyan munkát, a mivel Gábor is ke
reshetne valamit, most nem sürgette ezt to
vább, hanem gondolkozott magában, váljon 
micsoda munkával lehetne 
a szegény e m b e r t  ter
helni.

Ezenközben G á b o r  
maga is goldolkozott arról.

Egész nap irt szegény 
a városházán s mikor fá
radtan hazajött, jó l esett 
neki az a pár pihenő óra.
Ilyenkor kedves ideális 
világába merült, a fehér 
báránykákkal s magas kő
sziklákkal megrakott táj
képek közé.

Fájdalmasan esett vol
na a lemondás ez egyet
len mulatságról, mely eny
hülést és szórakozást nyúj
tott zsibbadt lelkének s 
mégis elhatározta lemon
dani erről. Dolgoznia kell, 
hogy az adósságot ki le
hessen fizetni és megélhes
senek.

Hallotta, hogy ügyvé
deknél lehet munkát kap
ni, akad írn i, lemásolni 
való. K e v e s e t  fizetnek 
ügyen, hanem ha az em
ber sokat dolgozik, vala- 
mi kis jövedelem mégis 
csak lesz abból is.

Elballagott egy ügy
védnek lakására. A  kapu 
alatt megállt, habozva, föl
menj en-e V Bátortalan és 
emberkerülő volt külön
ben is; nagy lelki erejébe 
került legyőzni magát s 
fölmenni..

Visszafordult a kapu 
alól s betért egy mellék- 
utczába. Valami egy óranegyed hoszszáig 
járt ott föl s alá, aztán mégis csak rá szán
ta magát, bement a házba, föl a lépcsőn. 
De a mint lábát a lépcsőre tette, megbánta, 
hogy ide jött s már csaknem újra vissza akart 
térni. Sokszor meg-megállt, míg följutott.

Elpirult arezezal, akadozó szóval bátorko
dott előadni kérelmét, hogy ha valami leíratni 

való volna.
Az ügyvéd végignézett rajta s haragosan

felelt :
— Nincs.
Gábor bocsánatot kért, hogy bátorkodott 

alkalmatlankodni; hanem már erre az ügyvéd 
épen semmit sem tartott szükségesnek felelni.

1 Szé»yelve magát, lealázottan ment le Gá
bor a lépcsőkön. Arcza. égett s lábai resz

kettek.
Innen ment egy másik ügyvédhez. ^
— Barátom — szólt ez, kedélyesen fújva 

a füstfelhőket csibukjából, — bárcsak magam

nak volna írni valóm !
A  harmadiknál végre talalt munkát.

Estére egy csomó lemásolni való irományt 
hozott haza s irt éjféli 1 óráig.

íg y  ment ez aztán csaknem minden este, 
hacsak kapott írni valót, a mire különben most 
már Kriegsfeldnének gondja volt hogy kapjon. 
A  szegény ember soha sem feküdt le éjfél előtt, 
néha éjfélutáni 2— 3 óráig dolgozott s reggel 
már 6  órakor az asztalnál ült és irt.

Mintha el sem fáradt volna a lelketlen 
munkában, pihenés nélkül dolgozott, búsko
moly fejét lehajtva és sovány kezében gyorsan 
perczegtetve a tollat.

Soha nem zúgolódott, s ha talán néha, 
asztalára görnyedve föl is sóhajtott a néma éj
ben, azt nem hallotta meg senki. Neje, anyósa 
és az egész család kényelmesen aludott.

A z  éjjeli virrasztás nem igen hagyott nyo-

A willciiliall-i „Irodalmi Iiistitut.“

1 (Lásd szövegét a 133-dik lapon).

mot arczán. Sápadt volt az mindig; s ha most 
talán még sápadtabb lett is, ki ügyelt volna 
arra ?

Egyszer ugyan Kriegsfeldné kegyeske
dett észrevenni, hogy Gábor nagyon halvány 
s igen bágyadtnak látszik.

— Beteg vagy talán ? — kérdezé megle
hetős közönyösen.

— Nem, semmi bajom sincs, — viszonzá 
Gábor szintén közönyösen.

— Bizonyosan megkötötted magadat ?
— Bizonyosan.
— Jó lesz, ha kukoricza-theát iszol.
Aztán több szó nem volt róla. Estére Te

réz megfőzte a kukoricza-theát, oda tette fér
jének asztalára, aztán mindnyájan aludni men
tek, Gábor pedig fölmaradt és írt éjfélutáni 2 
óráig.

Oly erős volt az élet és egészség e száraz 
testben, hogy a legmegerőtettebb munka is 
alig volt képes neki ártani. E sovány izmok
ban, melyek a csonthoz száradtak, sok erőt 
adott a testbe is.

Vigasztaló szót , bátorító mosolyt nem 
nyert, mely elviselhetőbbé tette volna terhes 
munkáját. Kriegsfeldék, úgy látszott, semmi 
elismeréssel sem viseltetnek önfeláldozása iránt 
s legkevésbbé sem tartják magukat hálára le
kötelezetteknek.

Egészen megnyugodtak abban, hogy Gá
bor a teherhordásra teremtetett, s mivel látták, 
hogy nem roskad össze a teher alatt, fölraktak 
rá annyit, a mennyit csak fölrakhattak. Szün
telen siralmas állapotukról panaszkodtak előtte 
s örökös óbégatásaikkal különben is szomorú 
kedélyét még jobban elbusitották. Köszönetről, 
gyöngéd elismerésről szó sem volt.

Pedig néha, míg Gábor az éji lámpa mel
lett meggörnyedve dolgozott, a mama és kis
asszonyai a bálban mulattak.

— Istenem, — szólt 
Kriegsfeldné, — mit te
gyen az ember? Bálba 
kell vinni a leányokat, kü
lönben nem kapnak férjet. 

Gábor nem felelt rá. 
Ritkán felelt beszélge

téseikre s hallgatott csen
desen. Ö t nem érdekelték 
és nem vonzot- ták e be
szélgetések, m e l y e k n e k  
örökös tárgya siránkozás 
volt, panaszkodás a pénz
hiány miatt, tér vezgetések, 
hogyan szerezzenek a le
ányoknak férjet, más em
berek megszólása, — s ha 
már nagyon szellemduáak 
akartak lenn i, kivonat 
Hahn-Hahn Ida grófnő re
gényeiből.

Ha pedig nejével egye
dül maradt, akkor hall
gathatta az almás, túrós 
és más cgyébfélo rétesek 
készítésmódjának leírását.

Ha l l g a t t a ,  csendesen, 
zsibbadtan, érzéketlen.Fá
radt lelkének nem volt se
hol pihenő helye.

(Folyt, következik.)

A Pitti-palota Flo- 
renezben.

Mielőtt magát a palo- j 
tát, az olasz király uj lak
helyét, irnók le , nehány 
sort annak régi birtokosai
ról, a híres Pitti család
ról bocsátunk előre. A  Pit- 
tiék, ép úgy mint a Medicis 

család tagjai, kereskedők voltak, és mint a 
florenezi előkelők nagyobb része, ők is ked
velték és pártolták a m ű v é s z e t e t  és iro
dalmat.

A  legelső Pitti, kiről a régi krónikák em
lékeznek meg, 1190 körül élt, és zászlóvivője 
volt a florenezi köztársaságnak.

Bonaccorso Pitti, ki 1354-ben született, a 
florenezi köztársaság követe volt, a velenczei 
köztársaságnál és több más európai udvarnál. 
Nagyon érdekes emlékiratokat hagyott maga 
után, melyekben utazásait és kalandjait Írja 
le. Részt vett az yvres-i csatában. Mindenütt 
játszott és üzérkedett; az államügyekkeli fog
lalkozása mellett nagy szerencsével kereske
déssel is'foglalkozott, és roppant vagyont gyűj
tött össze. Élsőszülött fia L  u k á c s, oly fény
űzéssel építette a híres palotát, hogy általa a 
Strozzi- és Medici-eket akarta megszégyení
teni ; kik iránt halálos gyűlölettel viseltetett. 
E gy  nap mondá, hogy oly palotát emel, 
melynek udvarán a Strozzi és Medici palotái 
tánczolhatnak, és megtartotta szavát.



AZ ORSZÁG TÜKRE.

Azon kor leghíresebb két építészére, Bru- 
nellescora és Fancellire bízta a kivitelt.

A  Medici-ek ellenségei, kik ép oly szá
mosak, mint hatalmasok voltak, készek voltak 
a nagyszerű palota építőjét támogatni fillé
reikkel, de ez később a Medici-ekhez köze
ledvén, párthívei elhagyták, és maga nem volt 
képes befejezni az elkezdett nagyköltsegü 
müvet. Meghalt 1472-ben, és a Szent-Lélek"- 
hez ezímzett templomban van eltemetve, hol 
egy feltűnően egyszerű sír jelöli örök nyughe
lyét. Még két más Pitti is említésre méltó. A z  
egyik, a senator Jakab, ki Florencz történetét 
irta, mely először 1042-ben látott napvilágot; 
a másik Vincze (1630), ki az olasz irodalmat 
két fordítással szaporító: Montlac emlékiratai
val, és Du Bartas „a  világ teremtése" czimü 
költeményével.

A  P itti család ép úgy kihalt az utolsó iva
dékig, mint aMedicie. A z  1549. évben Cosimo 
herczeg, e czímen az első, 9,000 forinton (kö
rülbelül 2 0 0 , 0 0 0  ezer frank) vette meg a 
P itti palotát, neje Toledoi Eleonóra nevére, és 
ezen vétel által a palota Lukács leggyülöltebb 
ellenségeinek birtoka lett. A z  uj birtokosnak 
első gondja volt a palota mihamarabbi befeje
zése. Ammannati Bertalanra, korának egyik 
legnagyobb mesterére bízta a kivitelt, ki telje
sen megfelelt a rábízott feladatnak.

A  palota kelet felöl egy dombra támasz
kodik, mely mintegy egymagasságu az első 
emelettel, terjedelme 32,000 métres. A  nagy
szerű palota külömböző részei, különböző épí
tészeti modort és iskolát tüntetnek fel, meg- 
egyezőleg azon korral, melyben építtettek. A  
földszint dóri, az első emelet jóni, és a második 
emelet corinthi oszlopokkal van ékesítve. A z  
udvar végén egy remek szobrász művekkel dí
szített lúgos látható, melyek közt van egy 
öszvéré is. Ezt a szegény állatot Lukács, a pa
lota alapítója, örökíté meg, jutalmául virítékes 
fáradozásainak, melylyel több évig köveket 
hordozott a palota építésére. A  termek bense- 
jének díszítménye tökéletesen felel meg a palota 
külseje nagyszerűségének.

Képgyűjteménye talán talán a legbecse
sebb Olaszországban; Raphael, Rubens, Titian 
Andrea dél Sarto és más mesterek remek mü
vei itt nagy számban vannak képviselve. A z  éj
szaki szárnyban van a könyvtár, mely 80,000 
kötetből áll, és melyben az ókor irodalmának 
becses művei ép úgy találtatnak, mint az új
koréi. Kertje — Boboii-kert név alatt ismere
tes — a legnagyszerűbb remek mű e nemben, 
és Lenótre-nek mintául szolgált a Tuilleriák, 
Versaillesi és Morly hires kertjeik ültetésénél. 
A  palota, mely Európában a legnagyobbsze- 
rüek egyike, Victor Emanuel király méltó 
székhelye.

S o |i li o n i s be.
(Vége).

Karthágónak ama korba eső történetével, 
melyből vázlatunk egy jelenetet rajzol, két 
numidiai király neve szorosan van össze
kapcsolva.

Syphax, Siga királya, a mostani A lgir- és 
Oranban uralkodott; Massinissa, Karthágó leg
közelebbi szomszédja a mai Constantine nevű 
tartomány királya.

Scipio mindkettőre irányozta figyelmét, 
és gyors szeme csakhamar felfedezte, hogy ha 
mindkettőjüket nem birja megnyerni, Massi
nissa, kinek fényes tehetségeit ellenségképen 
a spanyol háborúban volt alkalma fölismerni, 
az a férfi, kinek kiszámíthatlan hasznát veheti, 
ha sikerül állandóan magához csatolni. A  sze
rencse és a véletlen e vágyát is teljesítők.

Syphax és Massinissa közti vetélkedés ép 
annyit használt Rómának, mint a mennyit 
ártott Karthágónak, mely utóbbi a hatalmasb
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Syphax kedvéért feláldozta a fényes tehetségű 
Massinissát, ép akkor, midőn már Scipio lelkes 
sereggel Afrika felé útközben volt, hogy régi, 
dics vágyó tervét valósítsa.

A  kétségbeesetten harezoló Massinissa, 
Syphax és Karthágó egyesült hadseregei elől 
csak néhány hívével tudott megmenekülni a 
sivatagba, hol a bujdosó Ínséges sorsára ju tott; 
de a mint hírét vette, hogy Scipio partra szál
lott, azonnal megjelent előtte a táborban, és 
most tehetségeinél egyebet nem ajánlhatott fel. 
Scipio mély megindulással és tárt karokkal 
fogadta a szerencsétlen bujdosót, ki nem rég 
egyik hatalmas és féltett ellensége volt Spa
nyolországban; és a barátság legszorosabb 
kötelékeivel fűzé magához és nagylelkűen 
jutalmazta hű szolgálataiért; nem a nélkül 
azonban, hogy barátságát és hűségét kemény 
próbákra ne tegye, mint milyen és egy
szersmind a legkeményebb, Sophonisbe tör
ténete, mely hősnő emlékének szenteltük e 
sorokat.

A  204-dik év tavaszán látta Scipio régi 
vágyának teljesülését, a mennyiben ekkor ér
kezett meg jelentékeny hadsereggel Afrikába, 
és U t t i k a  nagy és erős város ostromlásához 
fogott.

M assin issa, mint már említettük, egy 
kis lovas csapattal itt kereste fel Scipiót, és 
ajánlotta neki szolgálatát.

S y p h a x  a karthagóiakkal tartott és nagy 
sereggel segítő őket; de úgy, hogy a rómaiak
kal se szakítson végkép. Ez a kaczérkodás 
mind a két féllel, buktatta meg e hatalmas 
numidiai királyt. Scipio csakhamar felfedezte 
ármányait, és elhatározta, hogy a mint csak 
lehet, árthatlanná teszi. Még e hadjárat folytán 
talált rá alkalmat.

Miután Scipio az ellenséges táborokat egy 
ügyesen rendezett éjjeli meglepetés által fel
gyújtotta, mely alkalommal a karthagóiak és 
numidiak egyenkint a lángok martalékjává, 
vagy a minden utat elálló római katonák 
fegyverei által lekonczolva lettek, Syphax és 
Hasdrubal, kik csak nehezen tudtak mene
külni a lángba borított táborból, összegyűjtöt
ték az elszéledteket és uj erőkkel szaporítván, 
csatára hívták ki a rómaiakat. Scipio örömest 
elfogadó és öt napi járásnyira Uttikától az úgy
nevezett „nagy mezőkön" vívatott a vérengző 
harcz, mely a rómaiak gyözedelmével vég
ződött.

Syphax csak kevés hívével futásnak eredt, 
és üldöztetésére ki lett volna alkalmasabb, mint 
Massinissa; és nem is eredménytelenül vágyó
dott a bosszuállásra. A  sors azt a fényes elég
tételt szolgáltatta neki, hogy halálos ellenségét, 
ki nem rég bujdosóvá tevő, most ő billincselve 
hozhassa a nagy római hadvezér elé. Syphax 
nemsokára Rómában, mint fogoly, végezte 
földi pályáját.

Nagy birodalma fővárosa, Cirta, kard
vágás nélkül hódolt meg Massinissa előtt, ki 
itt, mint győztes, maga is fogolylyá lön.

Cirta várában tartózkodott Syphax neje 
és Hasdrubal leánya, Sophoni sbe,  Afrika 
legszebb virágja. Szive rég lángolt Massinis- 
sáért, sőt neki el volt már jegyezve, de mi
dőn Massinissa szerencse-csillaga letűnt, a 
számító atya elszakító a hőn szerető keb
léről és odaadta nőül a hatalmas Syphax- 
nak. Es miként és hol kellett ismét talál- 
kozniok ?!

Midőn Massinissa a megadásra kész várba 
felnyargalt, a kapu előtt elébe jött Sophonisbe, 
és térdre borulván igy esedezett a győzőnek :

„Teljes hatalmat adtak neked felettünk 
az istenek, s bátorságod és szerencséd ! De ha 
egy szerencsétlen hadi-fogolynak szabad ese
dezni a győzöhez, ki élete és halála felett 
korlátlanúl rendelkezhetik, úgy hát esedezem 
királyi méltóságodhoz, melytől a balsors ép
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most megfosztott bennünket, esedezem vér
rokonságunknál fogva, és e királyi vár istenei
nél, kik vajha kegyesebben fogadnának téged, 
a hogy Syphaxot elbocsátották; oh! hallgasd 
meg egyetlen kérésemet, hogy Sophonisbát ne 
engedd valami zsarnok római önkényének 
áldozatul esni. Ha csupáncsak Syphax neje 
lettem volna, akkor is inkább egy numidiai és 
velem ugyanez Afrikában született férfiúra 
biznám magamat szerencsétlen helyzetemben. 
De te tudhatod, mi sors vár a karthagói hon
leányra, Rómában! Ha másként nem tudsz 
megmenteni, oh Massinissa, az istenekre kér
lek, ígérd és fogadd, hogy elevenen nem fogsz 
átadni rómainak 1“

A  lángszivü és forróvérű Massinissára 
megtette szédítő hatását a szép fogoly esdő 
beszédje, melynél, hir szerint, nem mulasztotta 
el azokat a veszélyes művészi fogásokat alkal
mazni, melyeknek a legedzettebb hadvezér is 
ritkán állhat ellen. A  győztes Massinissából 
tehetetlen hadi-fogoly és rabszolga lett.

A  szerelem rózsalánczai kötők le lelkét és 
testét. Fogadta, mire kérte, és hogy fogadásá
nak nagyobb érvényt adjon, még az nap ünne
pelte menyegzőjét a várban, azt hívén, hogy 
Massinissa neje nem fog római fogolynak te
kintetni. A  szerelem mámorja elvakítá, és a 
jelen boldog perczének élt, elfeledve a jövőt, 
mely keserű módon kiábrándító szép álmaiból-

Syphax e szép nőt a legsötétebb színekben 
festő, le élete daemonjaként Scipio előtt .„Ő gyu- 
lasztotta bennem a gyűlöletet. Róma ellen, ő 
ingerelt szüntelenül a hitszegésre, ö maga adá 
az átkozott fegyvereket kezembe, hogy hasz
náljam ellenetek. O oka minden szerencsétlen
ségemnek, meggyaláztatásomnak."

Scipio, ha észrevette is, hogy a nemtelen 
bosszuállás és féltékenység sugallja a szavakat 
Syphax ajkaira, mégis roszalta Massinissa 
gyöngeségét, annál is inkább, minthogy öt soha 
egy fogolynö szépsége sem igézte le.

És első találkozásuk alkalmával a tábor
ban, ámbár a haditanács előtt a legnagyobb 
kitüntetésekkel fogadta őt, félrevonulva ke
mény szemrehányásokat tett neki gyönge- 
ségeért.

„Massinissa — monda a nagy hadvezér, — 
hiszem, hogy bennem felfedezett nehány jó 
tulajdonomnál fogva vonzalmat érzesz irántam, 
és jövő reményeidet hűségemnek adád zálogul. 
Bennem nem is fogsz csalódni; de ama jó tulaj
donaim közt egy van, a melyre leginkább 
vagyok és leszek büszke : az önu ra lom , az 
önme g t agadás .  Szivemből óhajtanám, Mas
sinissa, hogy fényes tulajdonaid koszorújából 
ezt az egyet ne engedted volna kihullani. 
Syphax Róma isteneinek kegyeiből győzetett 
le, és igy mindene, neje is, Róma zsákmánya, 
és csak a római senatus Ítélhet felettük. Győzd 
le szenvedélyedet Massinissa! s őrizkedjél, 
hogy fényes tulajdonidat, szerzett érdemeidet 
ez egyetlen hiba ne homályosítsa el; és hidd 
el, hogy az a nő nem érdemes oly nagy ál
dozatra !“

Massinissát nagy barátja e komoly szavai 
tökéletesen kiábrándították, és a legnyomasz
tóbb valóban tüntették fel helyzetét. A  leg
borzasztóbb küzdelem dúlta szenvedélyes keb
lét; és menekvést sehogy és sehol sem látott.

Ha nem tudja megmenteni a forrón sze
retet nőt, legalább beváltja fogadását, és ele
venen ne vigyék Rómába.

Sokáig kiizködhetett magával kétségbe
esetten, mig egyik leghívebb rabszolgájának, 
kik az akkori szokás szerint, mindig előre 
nem látható esetekre mérget készen tartottak 
meghagyta, hogy készítsen egy biztos hatású 
italt és vigye el hőn szeretett Sophonisbájának.

„Mondd meg neki, hogy Massinissa örö
mest tartotta volna első Ígéretét; de minthogy 
azok, kiknél a hatalom van, meggátolják benne,
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anyagi haladásá
ban hogy egyik 
ilyen egylet élen 
áll egy  vidékbeli 
gazdag és befo
lyásos n a g y ú r ,  
többnyire lord ki 
a legnagyobb buz- 
gósággal törek
szik az egylet v i
rágzására, mi egy
értelmű a művelt
ség terjesztésével 
azalsóéslegalsóbb 
néposztályban.

- I l 

imé, me g t a r t j a  
második ígéretét, 
hogy elevenen ne 
juttassa római fog
ságra !“

S o p h o n i s b e  
nyugodt lélekkel
vette az izenetet 
és a halált hozó 
küldeményt.

„Mondd meg 
uradnak , m o n- 
d á nyugodtan, — 
hogy örömest el
f o ga do m nász
ajándékul e mé- 
regkelyhet, ha va
lami b e c s e s b e t  
nem képes adni 
nejének; mondd 
meg neki, hogy 
szebb h a l á l l a l  
múltam volna ki, 
ha holt-testek fö
lött nem tartottam 
volna vele a nász
úim,epélyt.""

És ezt mondva 
bátor lélekkel ürí- 
té ki a serleget. —
E  vé g z e t t e l j e s  
perezet ábrázolja a múlt számunkban adott 
képünk.

Sophonisbe sok férfiút megszégyeníte. bá
tor halála által, melyet inkább kereset, mint 
a rabszolgai életet, megérdemli, hogy emléké
nek lapot szenteljünk. Dallos Gyula.

A willculiall-i „Literary Iiistitutc44 lij 
épülete.

Anglia jelen nagyságát nagyrészt annak 
köszönheti, hogy anyagi haladásában, mindig 
egyenlő lépést tartott a szellem ivel; sőt ez 
utóbbit mindig az anyagi haladás legna
gyobb tényezőjének tekintette mindig és te
kinti mai nap. Köztudomású dolog, hogy az 
angol irodalom jelenleg a legtartalmasabb és 
legtermékenyebb Európában; de irodalmának 
virágzását csak a nagy közönség tömeges 
pártolása teszi lehetővé. — És ez valóban oly 
nagy mértékben létez, hogy az angol nép e 
tekintetben jelenleg első helyet foglal el. A z 

olvasás és szelle
mi művelődés ott 
ép oly általánosan 
érzett szükség ,  
mint m á s u t t  a 
s z ór  a k  o zások 
minden más ne
mei , például a 
s z í n h á z  ak- és 
hangversenyek lá
togatása. A  tudo
mányok és művé
szetek m i n d e n  
ág áról tartottnyil
vános felolvasá
sok meghallgatá
sa nem csak Lon
donban, h a n e m  
m i n d e m  kisebb 
angol város szel
lemi, és pedig el
ső rendű szelle
mi élmények kö
zé tartozik, és 
mindenütt alakul
nak egyletek és 
társulatok, me. 
lyeknek e z  é l j  a

Vámbéry közép-ázsiai utazása.
1) Eél vadember a pusztában 

(Lásd a szöveget a 134-dik lapon.)

a szellemi haladás előmozdítása. íme képünk
ben egy új épületet mutatunk be olvasóinknak, 
melyet nemrég Angolország egyik kisebb gyár
városában, Willenhall-ban emeltek, és szentel
tek szellemi élményeknek. A z  épületet a wil- 
lenhalli „Irodalmi Intézet" emeltette, és en
nek rövid leirásából is megismerjük czélját; 
mintegy ezelőtt két hónappal szenteltetett be 
az angol aristokratia több legelőkelőbb tagja 
jelenlétében, k ik a beszentelési napon ismét 
2000 ftot Írtak alá ez „intézet" javára. — Föld
szint van egy nagy olvasó terem, a könyvtár, 
egy társalgóterem, és két tanterem, ezek fe
lett van egy felolvasó terem, mely 400— 500 
hallgatót fogadhat be. Ez ilyen „intézetnek1, 
vagy egyletnek tagja a legszegényebb munkás 
is lehet, és a műveltebb tagok törekvése oda 
van irányozva, hogy minél több tagot szerez
zenek a különben helyzeténél fogva minden 
szellemi élményeket nélkülöző szegény munká
sok osztályából. A  munkások gyermekei is sok 
ilyen egylet és társulat alapszabályainak ér
telmében ingyenoktatást nyernek. De mind

2) Vásár lóháton az özbegeknél.

(Lásd a szöveget a 134 lapon.)

Látogatás az 
őrültek egy fe- 
gyenezházában.

(Vége).

„Nem  gondo
lom, hogy ön mer
je  komolyan állit- 
ni azt az elméle
tet."

„Á llítom  biz 
én. Orvos ur, nem 

tudna ön élő példát mutatni erre ? “  mondá X . 
egy feltűnően hatalmas külsejű nőre mu-, 
tatva, ki a sétány közepén állott.

A z  orvos nevetett. „É n  nem szólok most 
e tárgyhoz," mondá, hanem bemutatom önt 
az X . által érintett patiensnek; történetét csak 
azután beszélem el."

Erre aztán a sétány közepén álló nőhez 
menénk, a ki igen jó kedélylyel fogadott ben
nünket. Azután még többeket is szemügyre 
vettünk, k ik közül nem egy volt gyermek- 
gyilkolásért ide belebbezve. Miután elhagytuk 
e helyet, az orvos lcérdé, olvastam.e valaha 
„E g y  fogoly mátrona memoirjait" (Memoirs 
o f a Prison Matron?)

„Olvastam." Felelém.
„Emlékszik ön abban egy K  nevű nőre ? 

ez nem más, mint a kivel az eléhb beszéltem. 
Ú gy van ott lefestve, igen találóan, mint a ki 
mind kedélyhangulatára mind erejére nézve 
inkább hasonlit tigrishez, mint emberi lényhez. 
\  alahányszor nagyobb őrj öngesi rohamokba 
esett, mindig néhány férfi felügyelőt kellett se

gítségre h í v n i ,  
hogy lehessen bír
ni vele. A z  egész 
l e i r á s  pontosan 
talál. Büntetésnek 
nem volt semmi 
hatásareá,agyön- 
gédebb bánásmód 
iránt meg egészen 
érzéketlen volt. A  
s ö t é t  czellákhoz 
vezető ut, hová őt 
gyakran be kel
lett zá rn i, tele 
volt ruha dara
bokkal, melyeket 
e nő a felvigyá
zókról tépett le 
s szaggatott fon- 
csikákra; s mi
u t á n  bezárták, 
rendszerint azzal 
mulatta m a g á t ,  
hogy a czella pad
lózatát hasogatta 
fel.

„V égre a ható
ság arra a gondo-

y
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latra jött, hogy ez őrültség, s a nőt ide szállit- 
totta. Előbb egy ideig, megvallom, az őrült
ségnek semmi jelét sem tudtam felfedezni 
benne. Néhány napig igen jó l viselte magát, 
hanem aztán szokott böszültsége egyszer meg

rohanta.
A  fogházakban közönségesen gyakorolt 

bánásmódtól a miénk nagyon különbözik. A z  
első roham alkalmával három izmos férfifelü- 
gyelö állott elé, az őrjöngőt karosszékbe ültet
ték s kezeit lefogva tartották, hogy ne birjon 
felkelni. Mindezt természetesen kiméivé tették, 
meg lévén szokva embereink az efféléhez. I ly  
megerőtelenitett helyzetben dühe még nőni 
látszott, szidta, káromolta a felügyelőket, a 
mint csak kitért a száján. Közbe-közbe lecsen
desedett egy-egy pillanatra, s bámészkodva 
nézett a felvigyázókra, hihetően feltűnt neki 
is a szokatlan bánásmód. A z őrök nem fenye
gették, sem csilapitni nem igyekeztek, egy 
szót sem szóltak; nem csak minden boszuság 
nélkül, hanem közönyös nyugodtsággal álltak 
mellette s néztek reá. Aztán megint dühös- 
ködni kezdett, míg egészen kifáradt; ekkor 
ott hagyták a nélkül, hogy a nőfelügyelőket 
csak egy szóval is figyelmeztessék a vigyázatra. 
Mikor aztán magához tért, látszott, hogy szé- 

j  gyenli magát, s nem értette az okát, hogy 
most sem meg nem büntették sem nem szidal- 
mazták.“

„Azután jobban lett ugyan, hanem mégis 
veszélyes patiens maradt. Azonban folyvást 
szemmel tartván, végre észrevettük, hogy ro
hamos őrjöngéseit egy két óráig tartó duzzogás 
szokta megelőzni, mialatt szüntelen fenyege- 
tödzött valaki ellen, kiről azt képzelte, hogy 
öt méltatlanul megsértette. Ekkor elhatároz
tuk máskép bánni v e le ; ha észrevettük, hogy 
duzzogó hangulatban van, egy kis egyszerű 
gyógyszerrel rendesen gyenge gyomor-émely
gést idéztünk elő benne, s ezt addig folytattuk 
míg a roham ideje eltelt. Most meglehetős nyu
godt, hanem még sem árt vigyázni reá.“

Ezután egy félreeső ház udvarára men
tünk b e ; ez magán-patiensek helye v o lt ; itt 
volt az is, ki iránt X . barátunk érdeklődött. 
A  ház uem csak a kényelemre tartozókkal volt 
ellátva, hanem némi fényűzés is feltűnt. A  tár
salgó teremben egy igen csinos kinézésű nő- 
cseléd teritette az asztalt villás reggelire. E l
hagyván a szobát, mondám az orvosnak, hogy 
szerencsésnek kell lennie, hogy őrültek — há
zába ily  csinos leányt kapott szolgálónak. „E z  
fogoly, — felelt az orvos, — kis gyermeke 
megölése miatt van itten. Esete különben szo
morú s a szegény leány közrészvétet ébresztett 
maga iránt. Bizonyos, hogy kétségbeesése za
varta meg az elméjét s egy ily  szerencsétlen 
perczben lett gyermek gyilkos.

„H át ha visszakapják eszméletüket az 
ilyen gyilkosok, nem bánkódnak elkövetett 
vétkeiken ?“

„Sohasem. E z bámulandó, s nézetem sze
rint igen szép dolog, mi által a természet maga 

í határt látszik vonni a vétek és szerencsétlenség 
között. Részemről nem tudok esetet rá, hogy 
olyan ember, ki őrültségében ölt meg valakit, 
igazán bánkódott volna rajta, ha esze vissza
tért. Ön emlékezik talán a Sommers Celestina 
esetére, a ki leányát oly kegyetlenül gyilkolta 
megy E nő azután nehány hónappal egészen 
őrült állapotban itt halt meg. Természeténél 
fogva igen szelíd volt, s ha valakit meg talált 
bántani, nagyon aggódni látszott a miatt; 
ellenben leánya megöléséért soha sem mutatott 
legkisebb bánkódást is. Még különösebb példa 
erre az az ember, ki amott a kertészszel dolgo
zik. Öijöngési rohamában egyszer megölt egy 
asszonyt, a dolog világos volt, s a törvényszék 
habozás nélkül felmenté. Őrültsége még tartott 

i nehány hónapig, hanem egyszer csak épen oly 
hirtelen, mint elvesztette volt, visszakapta az
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eszét. Ekkor megmondták neki, Hbgy mit cse
lekedett, a min ö nagyon csodálkozott. Nagyon 
vallásos ember lévén, látszott rajta, hogy igyek
szik bünbánólag viselni magát, hanem csak 
erőltetés volt biz a. Mondja is, hogy úgy sze
retne töredelmességre gerjedni, elmélkedik a 
tárgy felől, de közönyössége nem változik. 
Nem enged meg magának legkisebb kedvez
ményt, a bálokba sem akar elmenni. — 
E gy  más figyelemreméltó vonás az ilyen ön- 
bünök iránt közönbös emberekben az, hogy 
ugyanazon bűnös tetten, ha más követte el, 
rendkivül szömytiködnek. A  múlt télen, hogy 
időtöltést szerezzek nekik, meghíttam egy arra 
való embert, hogy tartson drámai felolvasáso
kat. Ez vigyázatlanságból felolvasta Hamlet
ból a gyilkossági jelenetet, a mi az egész hall
gatóságban, különösen pedig azokban, kik 
gyilkosságot követtek el, a legnagyobb izga
tottságot ébresztette, s borzalmukat a legélén
kebben kifejezték. S a ki talán leginkább 
kárhoztatta e bűnös tettet, az volt, a ki orvo
sának fejét levágta s feíszúrta a kert tetejére/ 1

A z  orvos ezután egy igen csinos kápolna 
ajtaját nyitá fel s megmutatta elrendezését. 
Kérdeztem, hogy viselik magokat az örültek a 
kápolnában, s mi hatása van reájok az isteni
tiszteletnek '? Mire azt felelte, hogy a vallásos 
szertartások szembetűnően nagy hatást gya
korolnak rájok, s hogy még a legrakonczátla- 
nabb elmebeteg magaviseleté is átalában di
cséretre méltó.

Most már búcsút akarók venni az orvostól, 
de ő a külső kapuig nem akart megválni 
tőlem. Mentünk hát a kerten keresztül a kapu 
felé, de utunkban megint egy igen kellemes, 
gentleman külsejii emberrel találkoztunk, ki 
rögtön az orvoshoz jőve s Így  szóla :

„Vártam, hogy találkozzam önnel, orvos 
úr; búcsú üdvözletem mellett, köszönetemet 
kívánom kifejezni önnek irántam való szíves
ségéért. 11

„S  egészen jó l érzi m agát'?“
„Egészen. Nem félek többé semmi vissza

eséstől11
„Örvendek rajta. Mint patienst nem kivá- 

nom látni többször; de ha más körülmények 
közt még találkozunk, örömömre fog szolgálni. 11

Mikor már annyira voltunk, hogy beszé
dünket nem hallhatta meg, mondám az or
vosnak :

„Ta lán  csak nem engedi meg, hogy saját 
belátása után induljon meg ez az ember. 11

„D e megengedem — válaszold az orvos. — 
Dipsomaniában vagy szomj-kórságban szenved 
szegény feje; s mikor érzi, hogy rájő, rendesen 
be szokott kéredzni ide, s itt ül, m ig elmúlik 
rohama. Hiszem, hogy most már nehány hó
napig nem lesz semmi baja. 11

„Aztán  mennyiben segíthetnek önök itt 
rajta ?“

„Megóvjuk a szeszes italoktól, bármint 
sovárogja is. — S most mondja meg ön, töké
letesen helyesnek tartja-e a törvénytudós azt 
az állítását, hogy az ivás nem hogy kisebbítené 
hanem még növeli az elkövetett bűn nagy
ságát '?“

Nem feleltem erre a kérdésre, hanem csak 
búcsút vettem az érdemes orvostól. Nem gon
dolom, hogy igen sok tudományos tapasztalat
hoz jutottam volna látogatásom á lta l; hanem 
annyit legalább most már lelkiismeretesebben 
állíthatok, hogy valahány férfi foglyot láttam 
eddigelé, mindenik méltán volt megfosztva 
szabadságától; és hogy a kormány ellen, a 
fegyenczek iránti lágynteleg rokonszenveért 
szüntelen nyilatkozó vádak többnyire igazság
talanok.

Cornhill Magaziné után.
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Vámbéri írmin „közép-azsiai utazásáé
nak magyar kiadása.

A  lapok többször tettek már említést 
Angolországban is nagy érdeket keltett, ezen 
mü magyar kiadásáról.

Legközelebb volt alkalmunk a már ne
hány nap múlva megjelenendő műnek egyes 
íveit lapozgatni, és minden habozás nélkül 
mondhatjuk, hogy Emich Gusztáv, ki a magyar 
kiadási jogot megvette, túltett londoni kolle
gáján ; és pedig túltett több tekintetben, a 
külső kiállítás, papiros és nyomtatás szebb az 
eredetinél, az ára pedig mintegy harmadrésze 
amannak, mert mint halljuk, a 26— 27 ívnyi, 
tizenkét képpel és egy térképpel diszíteti 
műnek az ára nem leend több 6  írtnál.

Mai számunk hoz mintegy mutatványul 
két képet, az azokhoz tartozó szövegekkel, 
melyeket a magyar fordításból vettünk át.

A z  első kép  egy „félvad embert11 ábrázol 
a pusztában, kivel való találkozását igy Írja le a 
merész utazó :

„Délfelé Jeti Szirinél táboroztunk, mely 
nevet e hely a hajdan itt létezett hét kuttól 
nyerte; de most e kutak közöl négy már telje
sen ki volt száradva, a többiben pedig csak 
kevés, igen sós és roszszagu vizet találtunk. 
Ámbár a kervanbasi azon reménynyel bizta
tott, hogy este esővízre fogunk bukkanni, azon 
kis maradékot, mely kulacsomban vala, bár 
több volt benne az agyag mint a viz , nem 
akartam e kutak keserű, undorító folyadékával 
felcserélni. A  tevék meg lőnek itat va, s társaim 
közöl is többen hozzáláttak, s én csudálkozva 
néztem, mint versenyeznek a négylábúnkkal 
az ivásban; midőn mértékletességre intém őket, 
nevettek, de később nagyon megbánták mohó
ságukat. Rövid megállapodás után ismét el
indultunk, s egy, a többi homokbuezkák közöl 
kiemelkedő dombhoz értünk, melyen két üres 
kedseve állt. A zt mondták, hogy az utazók, 
kik bennök ültek, itt a pusztában elvesztek, s 
a turkmanoknál minden hely, hol valaha em
berek tartózkodtak, nagy tiszteletben áll. s 
annak megrontása bűnnek tartatik. Sajátságos J 
babona! Embereket eladni és országokat el
pusztítani, nálok erény, de egy fakosarat tisz
teletben tartanak, mert ember ült benne!
A  sivatag és lakói valóban igen különösek, s I 
még jobban meg fogja lepni az olvasót, ha el
mondom, a mi ugyanazon este velünk történt.
A  nagy meleg engedvén, leszálltam, hogy a 
kervanbasival s más turkmanokkal a remélt 
esővizet keresni menjek.11

„Mindnyájan fel valánk fegyverkezve, s 
mindenik más irányban ment. Én a kervan- 
basit követtem, s alig haladtunk negyven lé
pést, midőn ez üehány lábnyomot vett észre a 
homokban, és meglepettve felk iá lto tt: „ I t t  j 
embereknek kell lenniük!11 Meggyujtók kanó- 
czainkat, és a mindig jobban látható lábnyo
mok után indulva egy barlang szájához jutot
tunk. A  homokban látott nyomokból követ
kezteivén, hogy csak egy emberrel van dol
gunk, rögtön behatoltunk a barlangba, s 
leirhatatlan borzalommal pillanték meg egy 
hosszú hajú és szakállu, elvadúlt embert, 
zergebőrökbe burkoltan, ki nem kevésbbé 
megdöbbenve felugrott és egy lándzsát kapva 
fel, nekünk rohant. Mig én kimondhatlan türel
metlenséggel néztem e jelenetet, kísérőm voná
sai a legnagyobb nyugalmat tükrözték vissza; 
midőn a félvad embert mcgpillautá, leeresztő 
fegyverét és halk hangon mondva : „Aman 
ho l!“  (béke veled), elhagyta a borzasztó helyet. 
„Kanli dir“  (vérrel befertöztetett ember ez), 
mondá a kervanbasi, a nélkül hogy többet kér
dezni mertem volna. Csak később tudára meg, 
hogy a szerencsétlen, igazságos vérboszu elől j 
menekülve, már évek óta, télen nyáron itt
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bolyong a sivatagban. Embert nem akar látni, 
s nem is láthat. '1

„Elszomorodva e szegény bűnös látásán, 
feledem, hogy kirándulásunkon édes viz helyett 
csak vért találtunk; társaink is üresen tértek 
vissza s azon gondolatnál, hogy a nálam levő 
édes iszapnak ma utolsó cseppeit fogom meg
inni, reszketni kezdék. Oh v i z ! legbeesesbje 
minden elemeknek, gondolám magamban, mért 
nem ismertem fel előbb értékedet! Pazarul 
használják áldását, sőt hazámban még félnek 
is tőle, s mit nem adnék most csak húsz csep
pért e mennyei folyadékból!“

A  má s o d i k  k é p  : „Vásár lóháton az 
Özbegeknél." Erre vonatkozólag néhány sor 
elég leend:

„Persia és Herattal Khiva igen csekély 
kereskedést űz, mert az ezen országokba ve
zető utak a tui-kmanok kezeiben vannak. 
Khiva és Asztrabad közt csupán a jomutok 
tartják fenn a közlekedést, kik évenkint 
100— 150 tevén hoznak oda fésű-készítésre 
való puszpángfát s egy kevés naftát. Bokhará- 
val már élénkebb a közlekedés. Ruhát s vász
nat hordanak oda, s érette theát, fűszert, 
papirt, s ott készült könnyű díszműárukat 
hoznak. A  belföldi kereskedésre nézve az 
ország minden városában hetenkint egy vagy 
két vásár tartatik. Még oly vidékeken is, 
melyekben nincs ház, hanem csupa nomádok 
laknak, egy Bazarli-dsajnak nevezett, s több 
agyagkunyhóból álló vásárhely építtetik a 
vásár megtartására, mely e vidékeken különös 
ünnepies alakot ölt. A  középázsiai gyakran 
1 0  — 2 0  mértföldnyiröl eljö az ily helyre ne
hány tűért vagy más csekélységért, s ilyenkor 
legszebb lovára ül s legszebb fegyverét viszi 
magával, hogy fitogtathassa magát."

A Viz, — Fons vi vénüli in. — A letört 
fiilii ember. *)

Fontana nevű természetbúvár a vipera 
mérgéről irt munkájában azt mondja, hogy ö 
egy ö r v é n y  k é t  iRotifera), mely már két év 
óta meg volt száradva, s e hosszú álom alatt 
mozdulatlan maradt, — egy csepp v iz segélyé
vel két óra alatt ismét életre hozott.

A  viz éltető erejét semmiképen sem ta
gadhatjuk meg, azt azonban el kell ismernünk, 
hogyha a viz az élet eleme, nem annyira táp
láló sajátsága által az, mint inkább folyékony
sága és végtelen simasága által. — Ha ugyan
is a viz behatolhat a szervszövetek sejtjeibe, 
akkor azokban közvetlen keringése által meg
akadályozza az ártalmas bedugolásokat, fenn
tartja a tápláló állományok éltető ere jét, sőt 
rendeltetésűk helyére hordja azokat. — A  szer
ves lények, állatok, növények, — csak úgy él
hetnek, ha nedv környezi őket; ellenkező eset
ben elhalnak, vagy fonnakad bennök az élet 
működése. — Ez utóbbi eset volt a fenntemli- 
tett örvénykénél is. K é t éven át meg lévén 

í fosztva a nedvtől, egészen megszáradt, úgy, 
hogy többé az életnek semmi jele sem látszott 
rajta, s azután egy csepp viz segélyével ismét 
visszanyerte életerejét.

Azonban mindemellett is nem tanácsol
juk, — bármennyire szeretné is valaki, — 
hogy magát megszárittassa csak azért, hogy 

j  azután megtudja, ha vájjon benne meg van-e 
j azon sajátság, melylyel az örvényke bir. — A z  

eredmény hihetőleg nem lenne ugyanaz, ámbár 
a természet működésének határait nagyon ba
jos kijelölni a csudák világában.

E  tárgyra vonatkozólag megemlitünk még

®) L'ecolé normaié Journal ite l’enseigment 
pratique után.
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egy másik igen érdekes eseményt, melyet O s- 
b o r n nevű angol katonatiszt a R  u n d j  e t- 
S i n g  udvaráról irt munkájában leir. — Ez 
egy 30 éves indus barátra (Fakir) vonatkozik, 
a ki Penjaban nagyon híres egyénné vált azon 
életmódjáért, hogy magát pénzért holttá tette. 
— Bizonyos előkészületek után ugyanis a ba
rát bekötette magát egy zsákba, s igy bizo
nyos meghatározott időig föld alá temették. — 
Miután ez kétségbevonhatlanul megtörtént, s 
ez eseményt Osborn részletesen le irja , mint a 
melynél V  e n t u r a tábornok és W  a d e kapi- 
pitány is jelen vo ltak : a barát 1 0  hónapig ma
radt a föld alatt. — Mikor 10 hónap múlva ki
ásták , csakis feje tetején lehetett érezni egy 
kis melegséget, és csak akkor látszott rajta az 
életnek valami je le , mikor testére lassan lágy 
meleg vizet öntöttek. — Végre két órai ápolás 
után a barát fölkelt, s mosolyogva járt-kelt a 
bámész tömeg között.

„ A  kinek tetszik, ám tagadja e tényt, te
szi hozzá Osborn, — mi ezt jobban nem erősít
hetjük; de azt nem merjük állítani, hogy az 
lehetetlen." Azonban miután ez egészen rend
kívüli dolog: tekintsük azt semminek, s bámul
juk  inkább az említett örvénykének, a galan- 
’dócznak (Taenia) és más infusoriáknak feléle
dését, melyeken Fontana ugyanazon sikerrel 
ismételte kísérleteit.

A  természet, e bámulatos tulajdonnal 
azért látta el mindazon lényeket, melyek gyak
ran ki vannak téve az életműködés megszaka
dásának, — hogy fajok ki ne veszszen. — 
Erre vonatkozólag számtalan példát lehetne 
felhozni. A  sok közöl leginkább megérdemli 
figyelmünket a c a r a c a s i  puszta, melyet 
Humbolt oly költöileg irt le. A  puszta Dél- 
Amerikának északi részén a forró égöv alatt 
fekszik s mintegy 16,000 négyszög mértföldnyi 
terjedelmű. — E  puszta kinézése évenként két
szer merőben megváltozik. — Mikor a nap 
függélyesen áll fölötte, növényzete kiaszik, a 
föld meghasadoz, a források kiszáradnak, s e 
roppant terület szomorú kopár sivataggá s oly 
élettelenné válik mint Lybiának homoktengere. 
De mihelyt az esős időszak beáll, azonnal nö
vényzet borítja el az egész tért, s miután az 
áradások a szárazság által megkeményült föl 
det meglágyították: iszonyú hüllők teremnek 
elő, például Alligátorok, fojtó Zuzárok, (Boa 
Constrictor) hatalmas berz erejű sajgóczok 
(Gymnotus electricus) sat. E  kép valóban meg
lepő. Ha a v iz elpárolog, azonnal megszűnik az 
élet, a növényzet k iaszik, s a kemény rögök 
közé bujt állatokon az életnek többé semmi 
jele sincs, s mihelyt az eső elkezd esni, minden 
újra feléled.

A z  ujra-éledésnek egy épen ilyen bámula
tos példáját láthatjuk a jerikói rózsa tengéleté- 
ben. E  növény egy faja a s z á z s z o r s z é p 
n e k  (Bellis perennis) s Jerikó téréin tenyész, 
de Európában egészen az újabb időkig isme
retlen volt. — E  növényt Párisban mutatták 
be a növénytan barátainak a „Musée de la 
Térré Sainte“ -ben, hol a kiknek kedvök volt, 
megnézhették azt L ilié  utczában 103. szám 
alatt. A z  említett rózsa virágai, már hat éy óta 
voltak leszakasztva, s elszáradtak és szinetle- 
nek voltak, de a l a k j u k a t  mindig meg
tartották, valamint azon különös sajátságukat 
is, hogy ha szárukat megnedvesitették vagy 
szirmaikat megöntözték, öt perez alatt ismét 

i kinyíltak. — Jerikói rózsa névvel Linné is 
jelö lt egy virágot az Anastaticát, mely hason
lóan az ujra-éledök családjába tartozik; de 
ennek mindenkor három óra szükséges, hogy a 
viz hatása következtében kinyíljék s ez nem is 
tenyészik Jerikó környékén. — Jogos dolog 
tehát, hogy a jerikói rózsa nevét hagyjuk meg 
azon virágnál, mely öt perez alatt újra éled, s 
mely Palaestina földjén tenyészik.

A  viz tehát elvitázhatlanul a leghatalma-
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sabb segéde a természetnek, s bámulatosan so- 
kasitja meg maga körött az élet jeleit. A  ten
ger vize, valamint az édes vizek s nedves he
lyek gazdagon el vannak látva élő lényekkel s 
növényekkel; mig ellenben, ha valamely hely 
sivár szárazzá lesz, előbb növényzete nagy ré
szét vesziti el, azután pedig állatait is melyek
nek a kihalt növények adtak volt táplálékot.
— A  száraz helyeken csak teng az élet, végre 
kihal s az ásványok országa áll elő. — íg y  
lettek vad sivatagokká a Sahara, Góbi, nubiai, 
és ethiopiai puszták, melyek hajdan gazdagok 
voltak élő lényekben. — De a mennyire bizo
nyos egy részről az, hogy a víznek éltető ereje 
épen folyékonyságától fü gg: egy más részről 
bizonyos az is, hogy ha a viz folyékonysága 
megszűnik s megkeményedve jéggé válik, ak
kor ugyanazon hatását fogjuk látni az állato
kon, mint láttuk a tökéletes megszáradásnál.

Ez állítást is bámulatos tapasztalatok bi
zonyítják. Férgekkel, rovarokkal, hernyókkal, 
sőt varangyokkal is megtették azt a kísérletet, 
hogy a hömérséket fokozatosan kisebbítették 
egész az ötvenedik hidegségi fo k ig ; s az emlí
tett állatok úgy megkeményedtek, olyan töré
kenyekké lettek mint egy darab jég, és semmi 
életjelt sem lehetett többé rajtok észrevenni; 
vérkeringésök, lélegzésük megszűnt, teljes j 
merevség állott be minden szervökben, szóval 
a bennök levő nedv egészen megfagyott. — 
Azután, az igy  megfogyasztott állatokat las
sanként ismét fölmelegitvén, a bennök levő 
nedvek ismét visszakapták folyékonyságukat, 
a szervek hajlékonyabbá lettek, lélegzés és 
vérkeringés visszaállott s a mozgás és élet új
ból megjelent. Tekintsük meg a földsarki v i
dékeket, melyeken a j é g  uralma van, vájjon az 
életet véve nem hasonlók-e azok a nap által 
kiégetett sivatagokhoz ?

A  viz e csodás hatalmának még rendki- 
vülibb működését látjuk a „ L e t ö r t  f ü l ű  
e m b e r "  történetében, melynek vázlata kö- 
etkező:

Renault nevű nyugalomba lépett franczia 
vegytanár, ki sok éven át foglalkozott a vegy
tannal , 1859-ben fontainebleaui lakhelyén 
L e ó n  nevű fiát várta haza, k i három éven át 
volt távol az Urál hegyi bányákban. Renaul- 
ton kívül még két más egyén várta türelmet
lenül az ifjú megérkezését; egyik Renault neje, 
a másik pedig Clementine kisasszony, León 
arája volt. — Végre egy napnak az estéjén 
megérkezett az ifjú. — Kern említjük itt meg 
e becsületes jó  család tagjainak a várva-várt 
ifjú megérkezése feletti szívből eredt tiszta örö
mét s örömkönyeit. — Midőn kebleik örömér
zete egy kissé lecsendesült: León elkezdett be
szélni azon tárgyakról, melyeket magával ho
zott. — Podgyászának különböző s inkább 
vagy kevésbbé ritka tárgyai közt volt egy nagy 
tölgyfa-láda, melyben egy, első Xapoleon kora
beli ezredesnek a múmiája volt. Ezen ezredest 
mint kémet 1812-ben az oroszok halálra Ítél
ték, de mielőtt a halálos-itélet rajta végrehaj
tatott volna, börtönében megfagyott, s ily álla
potban egy M e i s e r nevű hires német orvos 
kezébe került, ki aztán a megfagyott ezredest 
egészen megszáraztotta azon reményben, hogy 
egykor még életre hozhatja.

Midőn León ezt elbeszélte, már éjfél felé 
já rt azt idő , de Clementine nem tudott nyu
godni, mindenképen látni akarta a múmiát. 
León tebát felnyitotta a ládát s az oda tartott 
gyertya világánál látható volt ezredes F o u -  
g a s  a 23-ik ezredből. Arcza oly ránezos volt, , 
mint a tűzre tartott hólyag, kezei száradtak es 
szegletesek. León, a mint mondá, e múmiát egy 
berlini zsidótól vette néhány darab aranyon, 
ennek pedig az elhalt német orvos, Meiser örö
kösei adták volt el. — A  zsidó, miután hiába 
keresett olyan embert, kinek eladhatta volna: 
mint valamely lomot boltja egyik szögletébe
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vetette a múmiát 8 onnan vette meg León uti- 
t árául.

Ha nem mondjuk is, elképzelheti az ol
vasó, hogy mennyire meglepte e különös lát
vány Clementinet. Egész éjen át csak az ezre
destől álmodozott, s semmi se feküdt inkább 
szivén mint az, hogy rávegye Leont, hogy te
gyen kísérletet Fougassal, ha nem ébreszt
hetné-e föl halálos szenderéből. — León erre 
rá is állott s a kisérletet azzal kezdte meg, 
hogy óvatosan letörte Eougas egyik fülének a 
szélét s a letört darabot elküldte Danczigba, 
egy hires vegyészhez. — Ez kísérlet alá ve
tette a füldarabot s úgy nyilatkozott felöle, 
hogy az egy megszáraztott, de nem meghalt 
embernek a része,^melynek ő vissza tudta adni 
hajdani iideségét és piros szinét. — E felbáto
rító nyilatkozat következtében az öreg Renault 
és fia több kitűnő, gyakorlott orvost vitettek 
Párisból Fontainebleauba, a többek közt a hi
res Nibor orvost is, kik aztán rögtön hozzá is 
fogtak a kísérlethez.

E kísérlet három napig tartott, mely idő 
alatt azon szobába, hol Fougas egy divánon 
volt lefektetve 37 fok melegségü gőzt vezettek 
be, s ezenkívül többször mérsékelt melegít vizbe 
mártották a megszáraztott hőst. Nibor orvos 
az egész kísérlet alatt nagyon derült volt, s az 
ezredes testét tapogatva gyakran igy szólott: 
,,U ra im ! én felelek a sikerről."

A  műtét ideje alatt roppant izgatottság 
volt az egész utczában.

„Freminot! — szólt egy katona a másik-
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hoz, — mi történik ott fenn az emeletben, ta
lán temetkezés van ?“

„Épen nem !“  monda a másik.
„Tehát keresztelés ?“
„ Ig e n ! meleg vizzel."
„N o akkor hát valakinek születnie kellett" 
„Nem  született, hanem feltámad."
A z  orvosok várakozása fokonként izga- 

tottabbá lett. Jöttek mentek, egészen elfoglalta 
őket azon nyugtalanság, mely a nagy esemé
nyeket szokta megelőzni. — Végre az életjelei 
elkezdtek jelentkezni, habár csak alig észre- 
vehetőleg. Ez a nyugtalanságot még magasb 
fokra emelte.

E  perczben a 23-ik ezrednek egy zászló- 
alja ment el az ablak alatt, egy ösmeretes har- 
czi-indulót játszva. A  zenére Fougas fölemel
kedik s elkiáltja m agát: „É ljen  a császár! E z
zel rögtön visszahanyatlott, hajdani katonai 
életéből e szavakat hebegve: „H o l vagyok ? 
F iú ! ide a hirlappal.!“

Néhány perez múlva ismét felszökött s a 
mint meglátta a körötte levő sokaságot, felki
áltott : „Sacrebleau! e ezudar emberek még 
megfojtanak ha rendre nem utasítom őket! 
Takarodjatok innen mindnyájan!“  Ezt mondva 
megragadott egy széket, jobbra-balra csapdo- 
zott vele, s egész tűzzel kergette ki a tömeget 
a szobából. Azután bement salonba, s mintegy 
büszke lévén tettére, Renault asszonyhoz for
dult, s Renaultra és még más két ott levő or
vosra mutatva igy  szó lt: „H át asszony! ezek
kel a semmirekelőkkel is úgy bánjak mint a
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többiekkel?!" Lehet képzelni, mily zajos öröm
mel fogadtatott ez a nem igen udvarias ajánl- 
kozás.

Fougascsaknem egy félszázadig volt élet
telenül; és bár ifjú, élénk s olyan vidor volt 
mint akármelyik fiatal tiszt, mikor kimegy a 
katonai intézetből: tulajdonképen ö már 75 
éves volt. — Mindenek közt leginkább meg
lepte az, hogy az életre olyan társaságban jöt- 
vissza, melynek szokásai, öltözete s intézmé
nyei egészen ellentétben állottak az ő korabe
liekkel. — Semmiképen sem akarta elhinni, 
hogy régi ura (I . Napóleon) meghalt, s ugyan
csak sokáig kellett szemben állania a jelenlegi 
császárral, I I I .  Napóleonnal, hogy végre elhi- 
gye a valót s konokságával felhagyjon.

Itt  nem Írjuk le , hogy miként ment el 
Fougas Lipcsébe Meiser orvos örököseihez. 
Csak annyit említünk meg, hogy az emlitett 
örökösök mindmegannyi Croesusok voltak, s 
hogy tölök Fougas a végrendelettel kezében 
mintegy két millió franknyi öszveget követelt. 
Ennyire ment fel Meiser öröksége, ki halála 
előtt a szegény megszáraztott ezredes Fougast 
rendelte általános törvényes örökösévé. * )

Feidinand Pierot-Obra után K. L.

*) A különben érdekes czikk utolsó részének hite
lességéért nem vállaljuk magukra a felelősséget.

S z e r k.

TÁRCZA.
Egyletek és közintézétek.

( K i s f a l u d y  T á r s a s á g . )  A M. T. Aka
démia, melynek szállásán a Kisfaludy-Társaság eddig 
üléseit tartotta, s vele együtt a Kisfaludy-Társaság is 
épen most költözik az uj palotába, hol az Akadémia 
szívességéből külön terme lesz. Elnöki rendeletnél fogva 
tehát a Kisfaludy-Társaságnak e hó 29 dikén tartandó 
rendes havi ülése elmarad s a társaság april 26 dikán 
fogja, remélhetőleg már saját termében legközelebbi 
ülését megtartani. Miről a Kisfaludy-Társaság tagjai 
és vendégei ezennel hivatalosan értesittetnek. Pester, 
márcz. 23-dikán 1865. Gercguss Ágost, titkár.

(A m a g y a r  k é p z ő m ű v é s z e t i  t árs ul at )  
képkisorsolását f. hó 24-rÖl május hó 20-ra halasztá. — 
Oka ennek részint az, hogy a társulat ép most készül 
átköltözködni az akadémia palotájába ; részint pedig az, 
hogy a sorsjegyekből még sok nem költ e l ; pedig s sors
jegyek szétküldése körül tett fáradság és költség, más
felől a czél nemes volta, közmiveltségünk mulaszthatlan 
előmozdításának kötelme a hazától telyes méltánylást 
érdemelne.

(A m a g y a r o r s z á g i m ü e g y l e t )  következő 
müveket vette meg kisorsolásra: 1. M u n k á c s y  
Mihály, Pécsben. Magyar életkép. 2. Scheon F., Mün- 
schcnben. A daczos iskola-gyermek, 3. Fritsch N., 
Bécsben. A nem örömest látott „Presse“ czimü hírlap. 
4. U j h á z y  F e r e n c z ,  Pesten. Liba-pásztorok.

(A p e s t i  h a n g á s z  e g y l e t i  z e n e d e )
| negyed évszázados jubilaeumának megölésére az tiune- 
j pélyt rendező bizottmány elnökéül b. O r c z y  B é l a  

választatott, ki e választást elfogadta.

Közlekedés.
( A d e b r e c z e n i  v á s á r )  alatt april 10—30-ig 

Czegléd és Debreczeu között a rendes személy vona
tokon kívül még egy vegyes vonat Is fog járni.

(A h e 1 y i g ő z ö s ö k )  Pest és Ó-Buda közt 
april hó 1-től kezdve reggeli 6-tól esti 7-ig már minden 
órában fognak közlekedni.

Irodalom és művészet.
(A z E s z t e r h á z i  k é p t á r )  kitünöbb fest

ményeit, hír szerint, fénykép-albumban, magyarázó 
szöveggel, kiadják.

(A N ö v e n d é k e k  l a p j á n a k )  mutatvány 
száma már szétküldetett. — Tartalmáról Ítélve, e lap 
jövője biztató. — Megjelenik Kolosvárt hetenkint egy
szer Réthi Lajos szerkesztése mellett. — Kiadóhivatala 
van Steiu János könyvkereskedésében. — Ara évne
gyedre 1 frt. 50 kr. Ajánljuk c lapocskát a nevelők 
figyelmébe s a szülök pártfogásába.

( V á m b é r i  Ár  m i n) ázsiai utazási munkájáért, 
mely néhány nap múlva nyelvünkön és megjelen, s mely
ből mai számunk mutatványt hoz, újabban a művészet és 
tudományok nagy érmét kapta meg Bécsböl.

(A d e b r e c z e u  m a r  m a r o s  s z i g e t i  v a sú t  
é r d e k é b e n )  röpirat jelent meg Bécsben német nyel
ven , a következő czimmel: „A dobreczen-marmaros 
szigeti gőzmozdony — vasút vagyis Magyarország leg
gazdagabb sóbányáinak összeköttetése a tiszai pályá
val. “ A röpirathoz egy vasúti térkép is van mellékelve.

( Pe s t i  Fr i g y e s )  „Századok, magyar történeti 
szemle'4 czimü lap engedélyéért folyamodott a helytar
tótanácshoz. — E lap megindításával a dunántúli tör- 
ténetkedvclök utóbbi ülésében nyilvánult óhajtásnak 
kiván megfelelni, hogy legyen szaklap, mely a hazai 
történelemmel, kutforrásaival, okmányaival foglalkozzék.

( P á l y á z a t o t  h i r d e t )  Bucsáuszky Alajos, öt 
d a r a b  a r a n y  jutalmat tűz ki egy magyar irályban 
szerkesztett legjobb m a g y a r  f é r f i  n é g y e s r e .  A 
szöveg választása a t. c. pályázók szabad tetszésére 
bizatik. minélfogva a megzenésítésre választott köl

temény, mindennemű kedélyhangulatot kifejezhet s bár
melyik magyar költö müvei közöl választható.

A beküldendő pályaművek kellékei a következők :
1. Határozottan magyar zamatuak legyenek.
2. Négyszólamú férfikarra írva s vezérkönyvre 

alkalmazva küldessenek be, s emellett a helyesírás ösz- 
hangositás s a négyszólamú tétel szabályainak szorosan 
megfeleljenek.

3. Különösen figyelem fordittassék arra, hogy a 
választott költemény magyar verslábak szerént legyen 
szerkesztve, hogy a zenészeti mértéklábak szorosan 
megfeleljenek a költemény-sorokban alkalmazott vers
lábaknak, főleg pedig a hosszú vagy rövid szótagoknak.

4. A pályaművek idegen kézzel írva a szokásos 
jeligés s a szerző nevét rejtő bepecsételt levélkével 
legyenek ellátva.

5. A beküldési határidő folyó év május 15-ig tart 
bezárólag, mely idő alatt a pályaművek bérmentve 
beküldhetők: B u c s á n s z k y  A l a j o s h o z ,  Pesten, 
Ősz-utcza, 20. sz. alatt.

6. A beküldendő pályaművek megbiralására, ille
tőleg azok közöl a célnak megfelelő legjobbik mű kivá
lasztására jutalmat kitűző által tisztelettel felkéretnek : 
Á b r á n y i  K o r n é l ,  E n g e s z e r  M á t y á s ,  M o- 
s o n y i  M i h á l y ,  T h i l l  N á n d o r  és Z i m a y  
L á s z l ó  urak.

7. A pályanyertcs mű, a jutalmat tűző tulajdona 
marad. Az eredmény hírlapikig közzé fog tétetni, s az 
illető, a kitűzött jutalmat Bucsánszkynál azonnal átve
heti. A többi müvek az illető jelige elömutatása mel
lett ajutalom kihirdetés napjától számítván hat hét alatt* 
bármikor viszavehetők lesznek szintén Bucsánszkynál.

Budapesti hírek.
(A z a k a d é m i a  a l b u m  k é p e i t )  Schrecker 

fényképész april első napjaiban kifogja állítani a „Tig
ris" vendéglő termében. — A jövedelem, háromnegyed-

V
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részben az evang. árvabázé lesz ; mely okokból a ven- 
déglö tulajdonosa Raics ur a termet igen jutányosán 
engedte át.

(A z a k a d é m i a  n é g y  t á b l á s  f e l i r a t  á- 
n a le) betűi akkorák, hogy alulról puszta szemmel igen 
jól olvashatók. — A négy fölirat következő : A ha
zafiak alapították MDCCCXXV. — Működni kezdett 
MDCCCXXXI. — Nemzeti részvét emelte MDCCCLX. 
Háza fölépült MDCCCLXY. A főfelirat lesz : Magyar 
tudományos akadémia. A főfelirat a négy tábla fölött 
még nincs készen.

(A c s á s z á r f ü r d ő i  h e l y i s é g e k e t )  mar 
szerelni kezdik a nyári idényre. — A dunaparti sétahe
lyet a télen fákkal ültették be, hogy a vendégeknek az 
árnyas helyekben se legyen hiánya.

— A pesti takarékpénztár az általa Fáy tiszteletére 
tett alapítványból ezidéu, 1500 frtot szándékozik kitűzni 
egy nemzetgazdasági munkára, melynek tárgya Magyar- 
ország gazdasági-és ipar-fejlődésének története 1/90 
óta. A munkák beadásának határideje egy évre lesz 
kitűzve. A pesti takarékpénztár hazafiúi irányának újabb 
bizonysága ez.

(J ó t é k o n y c z é 1 u e 1 ö a d a s.) A tervben levő 
lelenczház építési alapja javára közelébb szini előadást 
fognak tartani.

— A p e s t i  j ó t é k o n y  n ő e g y e s ü l e t f .  é. 
martius hó 19-töl april hó lő-éig terjedő négy hétre a 
jelenleg létszámban álló 284 szegény számára, kik közül 
84 uj, a többi pedig már előbb is részeltetett, összesen 
828 frt. 45 kr. o. ért. utalványozott; és pedig heten
kénti részesülésben álló szegényeknek 395 frt. 45 kr. 
egyszer mindenkorra segélyezett szegényeknek 433 
frtot, — az egyleti szemhályog gyógyintézet részére pe
dig külön 50 frtot. — Ez alkalommal a választmányi 
nők szegények állapotát tárgyazó 102 uj vizsgálatról 
tettek jelentést. — Az egylet kötőintézetében jelenleg 
egyéb munkára nem képes 18 szegény talál foglalkozást 
és keresetet.

A mümelléklet szétküldésének a reklamati- 
okból kitűnt elmulasztását, valamint más, eddig történt 
s tudomásunkra jutott hiányokat legrövidebb idő alatt 
helyrehozni intézkedtünk.

Vidéki hirek.
(A p o z s o n y i  levesosztó-intézet) ezidéu 70-napi 

működése alatt összesen 39,485 adagot osztott ki.
— A kolozsvári nemzeti színháznál alapítandó szín

műi pályadijra begyült, illetőleg felajánlott összeg mar 
2566 frt. 9 kr. és tiz darab aranyra rúg. Ez összegnek 
pályadijjá alakítása a színház czélszerü újabb berende
zésével együtt közel kilátáshan van.

Külföldi hirek.
( Eg y  nő) Parisban számos halgatosag előtt felol

vasást tartott a divatról. — Előadását gyakori tapsok 
szalutált félbe. Ezen, a divatról értekező nő Sezziné, az 
olasz opera egykori igazgatójának özvegye. — Érteke
zése, mondhatni, átélt műgonddal volt irva.

( M a t t h i e u  de  l a  D r o m e )  hiies időjós 
temetése nagy ünnepélylyel s roppant sokaság részvéte 
mellett ment véghez. — Temetése napján minden mű
hely zárva volt.

( E g y  f r a n c z i a  n é p k ö l t ő  nő , )  Horel 
Róza nagy figyelmet kezd ébreszteni Parisban. — Mi- 
kint írják, előbb takácsnö volt; de e mesterség egessé- 
gének ártott s igy szakácsnő lett. — He költemennyei 
azért igen érdekesek. — Legújabb költeménye. „A pa
csirta a vetés közt.4,

G a r i b a l d i  l e á n y a  egy fiút szült. A nagy
atya Lincoln nevet adott a kis gyermeknek, hogy ezáltal 
is megmutassa tiszteletét azon férfi iránt, ki legelső fo
gott fegyvert a rabszolgaság ellen.

Nemzeti színház.
Marcz. 24. S t u a r t  M á r i a  S k o t t l i o n -  

b a n. Etedeti korrajz 4 szakaszban. Irta Z i c h y  
A n t a l .

Egy szép költői kedélyű, szerencsétlen királyné,

kinél nem tudjuk mi a több ; a bün-e vagy az erény — 
mindig méltó egy dráinakőltö teremtő phantasiájára. A 
história szerint pedig Stuart Máriá ilyen alak. Zichy 
Antal, a fent czimzett dráma Írója uj név, s midőn Schil- 
ler egyik legszebb müve után elég bátorsága volt ugyan 
azon tárgyat más oldalról fogni fel s drámailag alakítani 
nagy merészséget követett el. De az a kérdés, mennyire 
bírt megküzdeni feladatával ? Lapjaink e tekintetben 
nagyon különbözőleg vélekednek. A F ő v. L a p o k  
egyenesen elitéli, — idézvén a szerzőnek Rousseau mü
veiből valahol alkalmazott azon mondatát: lascia la 
donna, c studia la matematica (hagyd el a nőt, s tanuld 
a számtudománnt). A tisztelt referens ezúttal a Donna 
alatt a drámai múzsát érti. Kemény s aligha eléggé in
dokolt ítélet — de ez nem tartozik e z ú t t a l  tárgyunkra. 
A s ü r g ö n y  elmondja meséjét s leteszi tollát; a 
L 1 o y d megdicséri, a H o n — ha jól emlékezem rá, 
hasonlókép szerencsés e műben előnyöket fedezni föl. 
Egyéb napi lapjaink a vasárnapi nagy műkedvelő elő
adás bárkáján szerencsésen kikerülték azon veszedelmet, 
hogy Zichy drámájáról szólották volna. Mi e mentő bár
kát elszalasztottuk.

Zichy nem volt oly szerencsés tárgya kivitelében, 
mint annak felfogásában. Stuart Máriát az ország rendei 
házasítani akarják még pedig mind a protestáns, mind 
a catholikus fél. K n o t a nagy scott reformátor kemény 
perbe száll a szép királynéval, s ajánlja sőt kényszeríti 
öt, hogy protestánshoz menjen, s térjen át az uj vallásra. 
A királyné elutasítja őt — s Knoxot hitfelei ujjongva vi
szik ki a palotában. M u r r a y  (James lord) N. Jakab 
természetes fia, a királyné mostoha bátyja — kinek pe
dig ugylátszik erős befolyása lehetne S t u a r t  M á r i a  
akaratára, csak a heves túlbuzgó pap iránt fejezi ki bosz- 
szankodását — de a királynővel szemközt társaival 
együtt tétlen marad. A királyné Dawley Henriket, ro
konát, kit Erzsébet is ajánlott választja férjül. A szeren
csétlen nő oly emberektől lehet környezve kik őt nem 
szeretik, kik a catholikus vallásnak ellenségei — s már 
protestánsok ; magán titkárával levelet irat a pápának, 
s védelemre hívja fel.

R i c c i o  D á v á t  (egy Hugó Yictori félszeg 
alak) szorakozottan kap ki egyes szót, mondatot a le
vélből, s midőn azt bevégezte, sóhajtozva néz a király
néra. Ez — kérdi, hogy miért oly szórakozott, talán 
szerelmes — és kibe ? Riccio térdre omlik s bevallja, 
hogy Stuart Máriát a királynőt szereti. A könnyű vérű 
királyné a szerelmes titkárt azon kegyben részesíti, hogy 
vele vacsorái. E jelenetet egy függöny mellül látja 
Darnley a piperköcz élhetetlen, semmittevő gyáva férj. 
Egy kicsit mérgelődik — ha ugyan mérgelödésnek lehet 
venni, hogy a tükörből méri magát a szerencsés Riccio- 
hoz ; — barátjainak kik azután kevéssel oda érkeznek 
panaszkodik. Azok ajánlják hogy Ricciot elteszik láb 
alól. Darnley véghetetlen gyarló tusakodás után elfo
gadja barátjai tanácsát — s azok a következő felvonás
ban meg is ölik a királynővel vacsoráló udvarló énekes 
poétát. — A királynő meggyügyöli gyáva férjét, a mért 
ez vetélytársát megemerte ölni — s szabadulni óhajt tőle, 
hogy egy más férjet választhasson.

A rósz lelkű B o t h w e 1 (orkneyi lierczeg) ajánl
kozik is, hogy öt megmenti Darnleytöl. Stuart Mária 
azon esetre a legnagyobb jutalmat ígéri. Botlnvel figyel
mezteti, hogy hátha a legnagyobb jutalmat kérné — a 
királyné kezét. Stuárt Mária megígéri ezt is. Egy csomó 
epizodális jelenet és szakasz után Botlnvel csakugyan 
mégis öli Darnleyt — s követeli a királyné kezét. A bű
nös Botlnvell előbb a parliament elé állitatik bűneinek 
tisztázása végett. A bírák fölmentik — s a gyilkos : ki
rályi férj lesz. Az ellenpárt ez alatt, t. i. mely Botlnvel 
házasságát mindig ellenezte : föllázad — s a megölt 
Darnley fiának a leendő királynak nevében fegyvert fog, 
győz; ítéletet tart, Botlnvelt száműzi — s a királynét 
lemondásra kényszeríti. Ez a mese vége : a b ü n h ő- 
dés ,  mely egyszersmind czime is az utolsó két felvo
násból álló szakasznak. Talán sok, — a szerző szeme 
előtt érdekes epizódot nem emlitettem meg, talán több, 
gonddal, szeretettel dolgozott jeleneten röviden száraz

közönyösséggel mentem á t : de ezt tennem szüksége® 
volt, mert máskép a meglehetős chaoszban könnyen el
veszhettem volna. E rövid, nem sokat mondó mese volt 
a filum, mely a tekervényes labyrinthusból kivezetett.

Különben e korrajznak nevezett mű sok tanul
mányra gondolkozó főre mutat. Nyelvezete sok helyt 
erőteljes bár nem ott — bol a szerző véli, t. i. hol a 
sima, francziás rímek pattognak, alakjaiban itt-ott 
örömmel felismerhetni a leendő jó drámai iró kezét :- 
tehát mi a drámai költeménytől épen nem azon szán
dékkal válunk meg, hogy írójának csendes hallgatást 
ajánljuk : ellenkezőleg m i: ismerve a széles ismere
tekkel biró fiatal szerzőnek tehetségét s drámai tanul
mányait — tőle valóban élvezhető drámát is merünk 
várni.

Márcz. 26-án, az erdélyi ínségesek javára nagy 
műkedvelői eléadás volt, három szakaszban. A keresz
tény, felebarátjának; a hazafi, hazafi társának köteles 
segédkezet nyújtani. — De e hazának annyi közszük
sége van, melyet mind csak társulati után kell kielégí
teni, mikint csak a legforróbb szeretet lankadatlansaga 
és buzgalma eszközölheti, hogy ily szükség idején, még 
testvéreink számára is filléreink jutnak. — Mi a műked
velői eléadást illeti, az első szakaszban Mayerbeer 
Dinorah czimü dalművének nyitánya után egy egy felvo- 
násos vigjátékocska adatott elő ily czimmel: Föltalálta, i 
de nem a puskaport! francziából fordította Szentkirályi 
Albert úr. Játszottak benne gróf Nádasdy Ferencz (her- 
czeg), Orczy-Gyürky Sarolta báróhölgy (herczegné) ifj. 
gróf Károlyi István (Formoso, fodrász) gróf Zichy Nan- 
dorné (Fioretta), Szentkirályi Albert (udvarmester), és 
gróf Wenkheim Frigyes (inas).

A második szakasz egy kis hangverseny vala a 
következő programm szerént:

a) Nyitány Rossini „Tolvaj szarka” czimü dal
művéből, előadta a nemzeti színház összes zenekara.

b) „Oh dites lui” Románcé Battától,
c) „Ave Mária” Schuberttól. Dubez Péter úr 

hárfa-kisérete mellett gordonkán előadta SzuckRóza k.a.
Ábránd „ Lammermoori Luciá”-ból. Szerkeszté és 

' négyes kiséret mellett fuvolán előadta Folz Mihály ur, 
több philharmoniai társaság tagja.

d) Nagy ábránd Berlioz-tól. Zongora-kíséret mel
lett hegedűn előadta báró Yay Lénárd.

e) Magáudal Erkel Ferencz „Báthori Mária” czimü 
eredeti dalmüvébö 1, zenekarkisérettel éneklé Carina 
Anna kisasszony.

A harmadik szakaszt, magnesium-sodrony-világi- 

tás mellett a következő ábra-mutatványok (tableau-k) 

tették :
a) A meny megérkezése. Néma ábra, Barabás 

Miklós olajfestménye után. Patikárius Ferencz népzene
társaságának működése mellett. Személyek: Özv. báró 
Orczy Istvánná (örömanya.) — Vitális Mómé (me
nyecske.) — Bái’ó Yay Alajos (örömapa.) — Gr. Nádasdy 
Ferencz (vőlegény.) — Gr. Hunyady Vilmos (násznagy.)
-  Blaskovics Ernő (vőfél.) -  Justh Sándor, gróf Kornis 
Gáspár, gróf Wenkheim Frigyes : zenészek. — Nászki - 
séret: Csernovics Roxan, báró Eötvös, Ilona gróf Erdődi 
Agatha, gróf Keglevics Béláné, Kende Paula kisasszony, 
báró Révay Sarolta, báró Vécsey Mária, gr. Zichy Ván
dorúé urhölgyek. — Gr. Batthyányi Elemér, Braun 
Lajos, gr. Károlyi Gyula, gr. Károlyi Istv. ifj. gr. König- 
segg Mór, Kralovánszky Béla, báró Redl Béla, Szent- 
királyi Albert és gr. Zichy Yictor úrak. Ezt követé : 
..Rákóczy induló” Berlioz után; előadta a nemz, színház 
összes zenekara, b) Tasso a ferrarai udvarnál. Néma 
ábra Ender Ede képe után. Személyek: Tasso: Gr, Zichy 
Nándor. — Ferrara herczege: Gróf Kornis Adam. 
Eleonóra herczeguö: Gróf Károlyi Edéné. — Lukrécia 
herczegnő: Gróf Szápáry Gézáné. — Udvari hölgyek : 
Gróf Andrássy Gyuláué. Gróf Berchtoldt Richárdné, Gróf 
Königszegg Irma, Gróf Rossy Addy, Gróf Pejachivicli 
Pálné, Báró Wesselényi Róza. — Udvariak : Gróf Bat- 
thányi Elemér, Gróf Königszegg Hugó, Gróf D’Orsay 
Emil, Gróf Szápáry Géza, Gróf Wenkheim Frigyes.

Tartalom  : Deák Ferencz mellszobra. — Ama napok! — Szerelem nélkül. — Pitti-palota Flórenczben. — A willeuhall-i „Irodalmi Institut.” — Sophonisbe. — 
Látogatás az örültek egy fegyenezházában. — Vámbéry közép-ázsiai utazása. — A Viz-Fons viventium. — A letört fülü ember. — Tárcza : Egyletek 
és közintézetek. — Közlekedés. — Irodalom és művészet. — Budapesti hirek. — Vidéki hirek. — Külföldi hirek. — Nemzeti színház. ____
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Előfizetési felhívás
az

9

czimü

KÉPES HETILAPRA,
egyszersmind

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 Deutsch - testvérekkel szerződtünk, hogy az „Ország Tiikre“ ezentúl mind 

pontosság, mind kiállításra nézve nevénak 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 műkiállításának 

vezetésére is megnyertünk.

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

adandó jutalom-képünk is kielégítse t. előfizetőinket; kézbesítésepedig 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.

Előfizetési ár egész évre 12 frt, félévre 0 frt, évnegyedre 3 frt.

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

A t. gyűjtőknek 10% szolgálunk.

Pest, márczius 10-án, 1865. GTlRFÁS FEHEBíCZ,
kiadó és felelős szerkesztő.

Pest, 1865. Gyorssajtónyomat Gynrian és DEUTSCH TESTVÉREKTŐL. (2 sas-nteza 5. sz.)




