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jegysetei a Világos utón! napokból.) (VÓge.) Pataky Antaltól, 
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„Szerkesztői üzenetek.“ — „Újdonságok.“

Képek: Oltárkő a Hargitán. (B. Orbán B. rajza.) — A 
dobogói fürdő Udvarhely széken. (B. Orbán B. fényképe.) — 
A Boulevard St. Germain. — A Tuilleriák és Pária látképe. 
(A „Párisi képek“ című cikkbe«.)

I r o d a l o m .
^  („TsrmAzri* efaeótf) Beree* Antal népeserÜ termé- 

eaettndományi lapot indított meg, mely októbertől havonként 
kétszer,, egy-egy ívnyi tartalommal fog megjelenni. Előfizetési

ára félévre 2 fi, egész évre 3 ft, mely összegek Pestre, a ke
gyesrendiek épületébe a szerkesztő neve alatt küldendők.

Szerkesztői üzenetek.
— F» Flórt» árnak, к г  életkép rajza jó. Szeptember elején 

fog megjelenni.
— Pesten: D*sz J. úrnak. A hozzánk küldött közlemény a 

hirdetések rovatába tartozván, az tisztán a kiadóhivatalt 
illeti, a miért kérjük önt, ott szíveskedjék jelentkezni.

— „JBpy »»inó*zn$neku ; ily ízetlenséget egyetlen képzett 
színésznő sem köszönne meg.

— Szabadkán * L. G-nak. Miként ön lapunk utóbbi szá
maiból is láthatja, az izUm vallási szokásairól közvetlen 
forrásból közölhetünk cikkeket, melyeknek folytatását is be 
fogja küldeni érdemes konstantinápolyi munkatársunk.

— Pesten: Pr. J-nek. A szomszéd nép költészetből bemu
tatott szép balladát ki fogjuk adni.

Ú j d o n s á g o k .
* (Bmiczky Lajosról) e hó 24-ikén délután az 

a hir terjedt el, hogy a Duna mentében fekvő Ha
rasztinál a viz holtan vetette ki a partra. Valóban 
fogták is ki két holttestet, melyeken erőszakos ha
lál nyomai látszottak, de ismerősei habozás nélkül 

; kimondták, hogy nem Beniczkyé. Valami, eddig 
főifedezetlen bűntény áldozatai ezek. Magáról Be- 
niczkyről még mindig semmi hir. 500 frtnyi juta
lom van kitűzve annak, ki nyomba vezető ada
tokat szolgáltat a hatóság kezébe. A pest városi 
kapitányság tehát közzé tette Beniczky személyle- 
irását. Különös ismertető jel rajta, hogy a fej hát
só részén egyik fültől a másikig könnyen észre
vehető sebforradás van, s feje tetején, hol haja 
hiányzik, vörhenyes lencse látható. Körszakálla 
őszbe vegyülő, homloka magas és kopasz; egész
ben erőteljes külsejű, hatodfél láb magas férfi, s 
55 éves. Eltűnésekor széles karamú, alacsony 
szürke lüszter kalapot, zeke formájú fekete zsi- 
nórzatu attilát, világos mellényt és nadrágot vi
selt, mosó szövetből, órája esüst 8 Králik órástól 
való. — Gyanú van egy Zaborszky nevű volt 
honvédőmagyra, kinek társaságában látták utó- 
szor Beniczkyt, ki azonban — midőn szállására 
mentek — megszökött, az északi vasúton Salgó- 
Taxjánig jegyet váltott, de nem Salgó-Tarjánnál, 
hanem más állomásnál szállt ki. Nehány nap múl
va pedig Jászberényben fogták el, s Pestre hoz
ták. Gyanú van még egy másik egyénre is, egy 
iparlovagra, ki tavaly gr. Eszterházy név alatt 
nejével együtt hosszabb ideig lakott a császárfür- 
döben, azután sokakat rászedvén, megszökött.

— (A magyar honvédelem küszöbön levő szerve- 
sósé) alkalmából a közvélemény óbaja már nyil- 
vánúl a lapok utján, hogy kiket szeretne a hon
védség kerületi parancsnokaiul látni. Természe

tes, hogy e tekintetben latba veti a hazai в hon- 
védvezéri érdemeket és a szakképzettséget. Ily 
körülmények közt lehetlen föl nem hívnunk a 
figyelmet a jelenleg félrevonultan élő, de 1848-49- 
diki harcainkban több, általa vezényelt csatában 
kitűnő érdemeket szerzett Asbóth Lajos tábornok
ra is, kit szakértők nemcsak szerencsés és hős 
vezérül, de egyszersmind a magasabb katonai 
tudományokban is jártas főtisztül в különösen 
gyakorlott seregszervezőül emlegetnek, minek Új
városon és Szegeden is tanújelét adta.

— (A „Hargita, Sz.~Kereszt,bánya és fürdöiu) 
feliratú cikkben lapunk mai száma egy terjedel
mes helyismertető munkából hoz mutatványt. 
Ez Orbán Balázsnak „Székelyföld41 cimü, hat kö
tetes nagy képes vállalata, mely hazánk ezen 
klassikus, s legkevésbbé ismert részének kimerítő 
monográfiáját adja. Volt alkalmunk e munkának 
már sajtó alatt lévő, s sept. hóban elkészülendő 
első kötetét látni s meggyőződhettünk, hogy an
nak kiállítása díszes, s képei igen szépek lesznek. 
Felhívjuk azért újból is a figyelmet e munkára, 
annál is inkább, mert a szerző által szerényen 
200 ra szabott előfizetőknek még fele sem gyűlt 
be, pedig valójában a munka terjedelméhez, a 
képek nagy számához mérve az ár csekélyre van 
szabva, a mennyiben a 6 kötet ára csak 12 f t ; de 
a melynek bolti ára 24 lesz. Felhívjuk fökép 
e munkára egyleteink, s jobb módú honfitár
saink figyelmét, hogy szerzőt, ki már eddig is ezen 
közhasznú, hazafias vállalatra annyit áldozott, 
támogatni szíveskedjenek. Az előfizetési pénzek 
vagy Rátb Mórhoz vagy szerzőhöz (Pest váci 
utca 9-ik ez.) küldendők.

* ( K ossu th tó l két levelet) közöltek a lapok. Egyi
ket Degré Alajoshoz irta, mint a váci honvéd-



Erdélyi képek.
XXL A Hargita, Szentkereszt-bánya ós fürdői.

I. I hálózó hegységek, innen erednek számtalan, a
A Székelyföld közepén egy hatalmas trachyt I völgyeket termékenyítő folyók, fellegekbe felnyúló

láncolat emelkedik fel, legmagasabb a Székelyföld  
minden liegyoi közt. Imiéig mint középpontból 
ágaznak el minden irányban a Székelyföldet be-

ormain tenyésznek azon sugár fenyvesek, melyek 
épület-anyagot adnak a fél Székelyföldnek, nem
csak, hanem a deszka, szőlőkaró és épületfákkal
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való kereskedés által pénzt és gabonát szereznek  
a havasalji népnek. A havas, m ely annyi áldást 
nyújt, a 6000 lábat m egközelítő H a r g ita , mely a 
székely krónikában H é th a v a s  néven szerepel. H ét 
havas nevet pedig őseink azért adhattak e havas
nak, mert az, bár változtatott névvel, de azért 
folytonosan egybefüggő láncolatban felnyúlik Er
délynek észak-keleti szögletéig, hol a K e le m e n h a 

v a s á n a k  roppant kilenc csúcsos hegységében v ég 
ződ ik ^  miként a geológusok meghatározták, nem  
csak honunknak, hanem egész Európának legter- 
jedtebb trachyt képződését alkotja. Oldalát és 
tető-ormát gyönyörű fenyvesek közül kiem elkedő 
sziklacsoportok ékítik ; e sziklacsoportok leg- 
szeb b ik ét, az úgynevezett O ltá rk ö v e t m utat
ja  m ellékelt képünk. I ly  szent nevét —  ha
gyom ányok szerint — onnan nyerte, hogy tö
rök és tatár dulások alkalm ával a havasra  
menekült nép itten szokott volt isteni tisz te 
letet tartani, s valójában ennél szebb és áhítatra 
ragadóbb áldozati oltárt alig választhattak volna, 
mert a sziklák gyönyörű alakzatához csatalódik  
eg y  oly nagyszerű körlátvány, m ely fél Erdélyre 
terjed ki, s lehet-e valami felem előbb, lelket és 
szivet felmelegitőbb, nemes lelkesedésre ragadóbb, 
mint a havasok ormáról feltáruló látvány. Es ki 
lenne az, ki a term észet ily  nagyszerűségénél a 
világalkotót müvében ne csudálná, és mi más az 
ima, mint a léleknek felm agasztaltsága, s hol léte
sülhetne ez inkább, mint egy ég felhői közé emel
kedő havason, hol a világ semmiségei fölé em elke
dett ember istenhez hiszi m agát közel, mert minden 
érzés, mi keblét hullámoztatja, isteni, minden gon
dolat ima, minden eszme ihletséggel határos. E gy  
ily pontról való széttekintés lehetetlen, hogy köl
tői gondolatokat no ébreszszen a halandóban, és 
mit ér az ima, ha az a költészet eszm ényvilágá
nak színvonaláig nem em elkedik, ha ihlettség- 
nem hatja át a szivet ? E  nélkül gépies szájm oz
gatás, olvasó őrlés, m ely semmi erkölcsi becsesei 
nem bírhat.

Most az Oltárkőn nem em elkedik ugyan az áldó 
zat tömjénfüstje; de azért ki odam egyen, az aka
ratlanul is fohászkodik ottan. Hanem szálljunk 
le a felm agasztaltságnak e fényes talajáról az 
alantibb régiókba, a H argita alján elterülő azon 
terjedelmes fensíkra, m elyet a székoly egyszerűen  
L á z -n i \k  nevez; e Láz keleti szélén ,közvetlenül a 
Hargita alján, fekszik 2645 lábnyira a tenger szí
ne felett az oly nevezetes kiváltságokkal biró két 
O lá h fa lv ,  vagyis azon két havasi község (szent- 
egyházas és kápolnás Oláhfalu), m ely nagyon ré
gi időktől fogva rendezett tanácscsal és ország

gyűlésre követküldési joggal bir, s e m ellett oly 
tág értelem ben vett önkorm ányzati joggal, hogy  
perét a szék tisztségének kikerülésével, egyen e
sen a kir. táblára fellebbezi. A tanács élén vá la sz 
tott királybíró áll, ki közvetlenül a korm ányszék
kel érintkezik.*)

H a az Oláhfaluból délirányba letörtotő nagy  
Homorod folyását követjük, rövid negyedóra alatt 
a regényesen fok vő Ú jv á r o s* * )  vagy S z e n th e r  észt-  
h á n y á r a  érünk.

E  hely, hol most nagyszerű vasöntödék, füstölgő  
kohók zajos m űködése viszhangoztatja a v idéket, 
hol terjedelm es bányatelep munkás népe siirög, 
hol száz m eg száz szekér robog érckövet, vasat, 
öntvényeket és szenet hordva, — 1830-ban m ég 
Ugrón István kaszálója volt, 1838-ban kezdette  
ott el a rendezett bányam űvelést a Selm ccen  
végzett G yertyánfii Jónás; s azt 1848-ig sikerrel 
is folytatta, azonban forradalom után —  mert ott 
a m agyar sereg számára ágyuk és golyók öntet
tek — üldözőbe vétetvén, brassai pénzváltó D e 
meter Miklós vette át 1850-ben, ennek 1855-ben  
történt halálával hitelezői foglalták le, kiktől egy  
év m úlva a „brassói bányász és kohászati rész
vény társulat vette meg 52,000 forintért, m ely tár 
sulat azóta kellő nagyszerűséggel kezelteti. Van 
egy olvasztója, egy  kúpoló kem encéje, két vere- 
töj e> eg'7 n<%y tüzű hengerműve, készülőben egy  
tengely- és szoggyár.

Vasa nagyon szívós, lágy, miért öntvényekre  
igen alkalm atos. Vert vasa legközelebb áll a svéd  
vashoz. Nyers vasterm olése 12,000 m ázsa; vont-, 
és vert-vasa 7— 8000 mázsa.

De nem csak ércet, hanem egészségot is lehet 
itten aknázni, a m ennyiben Szentkeresztbányán  
sok je les gyógyforrás fakadt fel, azok közt első 
helyen m egem lítjük a Homorod jobb partján fe l
buzgó L obogó t, mely vetkező szobákkal ellátott 
m eglehetős nagyságú tükörbe van felfogva; n y á r  
szakon igen sok vendég látogatja e fürdőt, mely 
18 K. fok melegségül lévén, fürdésre igen kellé- 
metes, s több betegségben, de főleg hülésokbeu  
igen jótékony hatású.

Van m ég a lobogó közelében két ivókút és 
egy harmadik a bányatelepen alól, m ely hajtó tu
lajdonnal bir.

Ha a szűk szikla-bércek között nagy eséssel s 
festői zuhatagokban lerohanó Homoródot követ

e l  ly előjogait Bethlen Gábortól nyerte 1011- é* 
10 18-ban.

*"*) Újvárosnak rendezett utcáiról nevezlek Ы bá
nyatelepet a székelyek.
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jük, neg'yed óra alatt a D ob o g ó  novü alsó fürdő
höz erünk.

Itt a rohanó patak fölé emelkedő szikla élén 
festöileg fekvő házcsoport és szűk fürdőmedence 
van, m elybe a patakmeder széléből egy facsöven  
önerején nyomul fel azon pezsgő, a testet csípő 
ásványos viz, m ely nagy konyhasó tartalommal 
bírván, görvély, gelesztakóiban és hűtésekben igen 
jótékony gyógyhatással bír.

A víz felületét, ha csak 24 óráig áll is, vas
tag szivárványozó lepel vonja be, mi kőolaj vagy  
naphta tartalomra mutatna. Ivóvize alább a pa- 

"tak-moder sziklájából buzog fel, és pedig oly erő
vel, hogy egy facsőbo szorittatva, önerején 5 láb- 
uyira nyomult f e l ; ennek ize kollemos csípős s a 
bort is főzi.

E két forrás van csak felhasználva; de ezeken 
kívül minden nyomon láthatni a sziklákon veres 
leülepedést hagyó ásványos vizek dús felbuzgá- 
sát, m elyek használatlanul elegyednek el a patak 
zúgva rohanó hullámai közé. A  Dobogó környe
zete m egdöbbentő szikla-halmazával, lengő feny
veseivel igen festői, a mint azt m ellékelt képünk 
mutatja, s mivel e fürdőt utóbbi időben egy rész
vény-társulat vette át, remélnünk lehet, hogy  
azok mindent m egtesznek ezen szép és üdvös 
hatású hely emelésére, s ekként hinni lehet, hogy 
az mostani elhanyagolt állapotából kiem elkedve, 
fürdőhelyeink keresettebbjei közé tartozand.

Ha a völgyet alább vizsgáljuk, az merész szö 
késekben száll alá, minden lépten imposant szikla

szálak meredoznek fel, m elyek között az ut félel
mes hegyoldalakba vágva vonul az alább fekvő  
bányákhoz, lenn a szűk völgyben posztóványolok, 
sziklára akasztott malmocskák, száz m eg száz, 
figyelmet magára vonó oly festői pont, m elyeknek  
örökítésre méltó képei egy egész albumot félthet
nének meg.

E vadregényes magányban feltűnik ezek m el
lett egy-egy keresztfa is, hol vagy gyilkos kezek  
alatt elvérzett, vagy szikla által clzuzott em 
ber alussza örök álmát, és ezen ódon alakú em- 
lékkeresztekon, ezen a hit és emberi m úlan
dóság jelvényein , egy-egy szerény virág-füzér 
diszlik, —  tudatva, hogy vann ak , kik az itt 
nyugvók álmai felett örködnek , kik e távol 
sirokat a részvét kényeivel öntözik , kik e ha
lottak emlékeit tisztelik. Pedig hány hős, hány, 
az emberiség és a haza szabadságának védelm é
ben elvérzett, elhalt nagylelkű egyén van, kinek  
sírja puszta, kinek emléke a feledékeny ség söté
tébe vesz el ? Hány nemes és szeretet által dicsö- 
ült szív porlik el a nélkül, hogy sirhantjára vala
ki emlékfüzért illesztene ? D e hagyjuk e búsitó k é
peket, gyönyörködjünk inkább a természet min
denhatóságában, mely a halálból is életet fakaszt
va, megtanit, hogy semmi el nem vesz, s valamint 
az anyagi életben, úgy az erkölcsi világban is, a 
látszólagos megsemmisülés talajába van beoltva 
az élet magva.

O r b á n  В  a l á z  в.

A h ő s ö k  s i r j a
1857.

Egy sírban az erdő-szálon, 
Háromszáz hős alszik mólyen, 
Mély sebekkel eltemetve,
Emlék nélkül, elfeledve.
De lehajlik a zöld erdő,
Hájok élő koszorút sző,
És mint álmaik haragja,
Harsog, zúg a bérc patakja.
Ej fél tájban, sirjok ormán,
Meg meglobban egy-egy villám,

Es fölindul a természet,
A menny mintegy leborúl,
S mintha volna végítélet, 
Mindent egy hang kiált túl, 
Mintha trombiták harsoguák : 
Felderül még a szabadság,
Az igazság ünnepel;
Lelkünk széjjel jár a légben, 
Örök biró él az égben,
Nem estünk hiába el !

G y u l a i  P á l .

A s z o m o r ú  n a p o k b ó l .
(Egy honvédtiszt jegyzetei a Világos utáni napokból.)

(Vége.)

Másnap ogy divisió határőr helyezte el magát а I Margburgba, onnét pedig Béesbe. Csinos legény  
sáncok között., kik kisérondők voltak bennünket, volt mind, — a legfiatalabb lehotett körülbelül 50
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éves. Irtózatos testetlen patrontáskájuk kócmad- 
zagon fityegett görbült hátukon, mig a feliér kö
pönyeg ijesztő rémként suhogott utánuk a szél
ben. Finom Ízlésüket már a sáncok közt is tapasz
taltuk, a mennyiben színi elöaddsainkbajbeleavat- 
kozva — cenzurálni akarták ; de innét csakha
mar elriasztottuk őket.

Az elindulás napja végre elérkezett, a mit már 
türelmetlenül vártunk, mert inkább óhajtottuk a 
a deportáltatást akár Szibériába vagy Gfrönlandba, 
mint csak egyetlen egy éjt is áttölteni a temes
vári sáncokban. Reggel egy osztrák generális jött 
s fenhangon mondá :

A dob megperdült н indulánk ismeretlen, bi
zonytalan jövőnk elébe.

E gy belsőnket átrázó jelenetnek valánk tanúi 
a bécsi kapunál. Liszkay nevezetű barátunk és 
Borsosunk, anyjától és gyönyörű nőtestvérétől bu- 
csuzék el. Többeknek szemei nedvosedni kezde
nek, midőn a szerető anya és testvér utolsó búcsú* 
csókját nyomta deportálandó gyermeke reszkető 
ajkaira. Az egész menet megállt s szomorúan 
nézte a keserves búcsút, mert hiszen mindenki 
érezte azt, mit о három boldogtalan családtag 
érezett. Mi is anya gyermekei vagyunk, minket 
is nő, gyermek, szülő gyásza kesereg.

A dobogói fürdő Udvariad)széken. (И. Orbán li. fényképe, »Szövege az első oldalon.

— Uraim ! én bizom önök becsülctérzotében 
és neveltetésük finomságában. . . (Azért dugtak 
az ólba, feleié egy hang,) én méltányos voltam 
önök irányában . . . (ah ! ah 1 tapasztaltuk!) Azért 
én kölcsönösség tekintetéből fölhivom önöket, 
hogy az utón kerüljenek minden oly tettet, moly 
önöknek rangjuk és műveltségükhöz nem illő. 
Önök mindenütt be lesznek szállásolva, szükséget 
nem fognak szenvedni; hanem becsületükre fo
gadják meg azt, hogy el nem szöknek.

Eljönt kiáltott az egyik rész, mig a dühösebb 
párt piszegni, káromkodni kezdett.

A dob megperdült újra, az anya és a gyermek 
szétszakadt. Istenem! mi köti össze e három csa
ládtagot, ha országok terülnek el közöttük? A 
remeny nem, liánom az emlék, о szomorú kísér
tető az eltemetettek, az elköltözőitek leikeinek ! 
Mi meg valánk halva erkölcsileg, minket csak az 
emlék csatolhatott össze a hozzánk hűn érzőkkel.

Utunk azután egész Ludvigsdorfig folyton kel
lemetlenségek közt folyt. Először is a durva hor- 
vátokkal gyűlt meg bajunk, kik azt akarták, 
hogy sorakozva folytassuk utunkat. Ebből azonban 
nem lön semmi, mert kijelentettük, hogyha teljes
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Egyebütt bámulnak s álldogálnak az emberek, 
Párisban tizik, korgotik egymást. A sebes folyó
ként tova hömpölygő néptömeg s az egymásután 
bujtató hintáit s omnibuszok, molyok mindig tel- 
vék, a mint a hátul kitűzött tábla mutatja, élénk 
bizonyítékok, hogy mily sebesen kering a vér 
Franciaország szivében. Itt minden ember mintha 
utazó ügynök vagy gyalogpostás, kengyelfutó, 
hordár vagy fogadásból futkározó volna; meg 
nem áll ogy percig, fut, szalad, hátra nem nézve, 
néha cgy-cgy pardont küldve hátra, ha érzi, hogy 
puhára lépett, úgy, hogy ha utána nézesz, nem 
csudái kozol többé, mint lobot a francia „egészen 
elfoglalt,“ szólítsd meg azonban, megáll, eszmélni 
kezd s kérdésedre oly udvariasan s oly készség
gel felel, hogy azt hinnéd, miszerint a legnagyobb 
szerencsének tartja veled beszélni, ha az adott 
felelet után nem rohanna el azonnal. Egyéb vá
rosokban vállat vonitanak germán sógoraink, ogy 
„woz váz'i ten“-nel küldik ol a kérdezősködőt, 
mit nem lehetne franciára fordítani ; itt is egész 
készséggel igazítják útba a kérdezösködőt s a 
kék blouse-os munkás egy „monsieur“ szóéi t két- 
három utcán át olvozoti az idegont s utána fut, 
ha látja, hogy az nem értotte meg s újra útba 
igazitja, vagy közolebbi útra vezeti. Ez az udva
riasság külmáza s szükséges következménye ogy 
nép m űveltségének s szinház imádásának. Kanom 
hagyd el a „m onsieur1-t s a „s’il vous plait“-1 s a 
megszólított tekintetéből kiolvashatod, hogy go
rom bavagy s felel ugyan, hanem meglátszik rajta, 
hogy nem sokat tart rólad.

i'áris fekvése annyiban hasonlít Budapestéhez, 
hogy folyó (a Seine) által két részre szakittatik. 
Az ős, tulajdonképi s eredeti Parist a Cité szigete 
s a Sz. Lajosé képezik. E két nagy halként a 
Soiue által ölelt s az uj Párissal vaskos, erős, szé
les, de alacsony, köhidak. által összekötött sziget 
volt alapja a régi Párisnak, melynek alapítása a 
római világba esik. Akkor még mocsáros vidék 
volt, halászok lakták és rozzant kunyhókból állt. 
Mindig újabb s újabb épületek emelkedtek a regi 
korhadtak helyére. Isten tudja, hányadik Paris 
már a mai. A boulevardok ékes palotái s szellős 
házai mind régi, piszkos, egészségtelen s kalitka- 
képű házak helyén épültek s Napóleonnak, ki 
nagyszerű építkezései által kettős céltakar elérn i: 
szép építményeket s a forradalmakban torlaszok 
épitéséro alkalmas könyök- vagy zsák-utcákat 
széles békés utcákká tágítani, a munkás népnek 
kenyeret adui s a proletáriusok kovosbitéso által 
a látszólag olégült népben a forradalmi eszmékét 
elnyomni, nem csekélyebb törve van, mint Párisi

tőből egészen újra építeni; a szűk, egészségtelen, 
ronda 6 — 10 emolotes házakat lerombolni s a 
boulevardi uj építészet mintájára díszes lakokat 
emelni helyükre, hogy ogy század alatt a Napó
leonok által Páris uj Páris legyen s igazolja a 
mondást „Paris n a pás été fait dans un jour.“ A 
Boulevard de Sébastopol mintaképe az uj épít
kezésnek s a Boulevard de Strassbourg-al egyik  
felét teszi azon óriási egyenes boulevard-vonal 
nak, mely az egész Párist a Seine-nel együtt ketté 
hasítja s egyik vége a strassbourg-i indóháznál, a 
másik a luxembourgi kertnél van.

A boulevardok s nagyobb utcák uj építészete 
tisztaság s egyszerű méltóság által akar hatni.

Kendeseri egyenletesen épített négy emelet, az 
ötödik a padlásba olvad. Л földszintet boltok, k i
rakatok, kávéházak, cukrászatok stb. foglalják 
el, az első emelet többnyire ruhatár, nagyszerű di
vat, vagy kézmüüzlet. Műtermei a szabók, csizma
diák, divatárusnöknek, kik a „monde fashionable" 
számára dolgoznak. A sok illatszer a nagy világ
ba, a párisi boulevardokról jő szét. Első kézből 
kapható itt az Iris teje, a „créme duchesse-pom- 
made“,az „oau Athénionne“ a hires érfestő „crayon 
azúré“ s szomöldrajzoló „ratin“, a körömpirositó 
„poudro des harems“ s az arcfehéritő „blanc Ka
chel.“ E sok női toilotte-szer közt ott van a „pom- 
made hongroise“ is , bajuszragasztónak. Mily 
osetlen elnevezés; germán sógorainkat találób
ban hihatták volna keresztapául ily pomádéke- 
resztelésro. Az illatszerészok királya M. Piver 
ur, ki a „parfumeur do 8. M. Г Em pereur “ nevet 
nyerte s három boulevardon s még más három 
helyen bir nagy raktárakkal. Megjárná, ha a nő
világ hirtelen ében elhatározná, hogy ezentúl nőm 
foglalkozik a gyakorlati festészettel és szobrá
szattal. Ezer számra vannak a boulevardokon ,a  
fodrászok, fejékitők s virágkészitők, mint M. By- 
torveld az „Album do coiffure“ szerzője s a „Mo
niteur de la coiffure“ közlöny felelős (!) szerkesz
tője, s a sok varró-gép raktár, melyeknek jelszava  
„minden családnál ogy varró-gep.“ —— Lallebot 
űréit NI. Dusantay, Napoleon udvari szabója s 
Godillot ur ajánlja, kinek ateliorjében 285 varró
gép dolgozik folyton. A roclame-hoz itt is értenek. 
Az albumkép és könyvraktárak, hol „gazdag 
könyvtárak“ állnak, csupán csak megvételre vár
va, az ezerszámra kiállított vaságyak, üvegsze
mek, füzöváll-mngnzin-ok, melyek Páris karcsú 
szépségeit teremtik s váll fűzős angyalkákat pin- 
gálnak cím erül; a zongora a hangjogyárusok, 
nagy kiterjedésű fűszer, és vegyes kereskedések 
millió sem m iséggel, a „la vilié de 8. Denis“
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a „belle jardiniere“ óriási ruharaktára a pout 
neuf mellett, s a végtelen sok más ruhatár, a pas- 
sage-ok selyem es csipketengere, a Palais-Royal 
hangyasokaságu ékszerboltjai stb. stb. mindannyi 
tanúi annak, hogy a 
mindennapi kenyé
ren kivül még sok 
más szükséges a vi
lágon, ha világvá
rosban él az ember.

(F o ly t , k ö v .)

H a d ó  B é l a

A v a r r ó g é p  
története.

Mintegy harminc 
év előtt Bostonban 
egy különös zsugori 
élt, neve Davis, ki 
feltűnő ruházata, de 
még inkább para
dox és képdús be
szédmodora által vá
ros-nevezetességgé 

vált. О ügyes gépész 
volt és nauticus 

gyártmányai jó hir- 
re vergődtek. Szá
mos, érdekes talál
mánynyal gazdagí
totta a technikát, és 
társai gyakran fo
lyamodtak hozzá ta
nácsért gépek készí
tésénél s javításánál.

Ily végből jött 
hozzá 1839-ben Bos
ton két polgára, kik 
évek óta fondorkod- 
tak egy kötőgép fel
találásán, mindket
ten vagyonukat, ide
jüket pazarolták er
re, végre létre is hoz
tak valami össze
tett gépet, de min
den fáradságuk mol- 
lett azt mozgásba 
hozni, nem került.

hejcsóválva hallgatta Davis a feltaláló magya 
rázatát, kit a műhely összes személyzete körül

vett, azután szokott bámulatos modorával igy 
szó lt: „Ugyan mit fáradtok egy haszontalan kö
tőgépen V Miért nem csináltok inkább egy var
rógépet V“

feltalálását megkisértse. — De munkásai közt, 
kik e jelenetnek tanúi voltak, egy fiatal ember 
volt, 1 love Elias, ki csak nem rég jött Davis 
műhelyébe, ekkor 20 éves. Azon megjegyzés, 

hogy eg.y varrógép 
feltalálása által gaz
dag emberré lehetne 
valaki, nagy hatás
sal volt reá. Hove 
okoskodó fő volt, ki 
már nem egy feltalá
lással bíbelődött, — 
de ellensége volt min - 
den kitartó munká
nak. Amaz erély, 
mely ly el egy Watt, 
egy Stephens és más 
feltalálók céljuk felé 
törekedtek, tökélete
sen hiányzott nála; 
de a varrógép, mely
re azelőtt soha sem 
gondolt, rögeszméjé
vé lett. Csak gépéről 
álmodozott ; egyik 
szabótól a másikhoz 
vánszorgott, és újra 
meg újra feszült 

figyelemmel kisérte 
a varrás műveletét, 
ú g y ,  hogy józan eszét 
kezdették kétségbe 
vonni. Hangos haho
tára fakadtak, ha a 
kiszabott szöv'etdara- 
bok halmazát sóhajt
va szemlélte, melyek 
mind egynemű var
ratra szorultak, hogy 
öltönyökké alakul
janak, és a felett pa
naszkodott, hogy ily 
egyszerű,kevés mun
kaerőt kifejtő mű
velet nem eszközöl
het ö gép által, — 
azonban fondorkodá 
sa és okoskodása 
id e ál j á n а к 1 é tes i t é s é - 
hoz legkevésbbé sem

Davis megjegyzése annak tartatott, a mi való- | fogott, 
ban volt, hasonló] Jvolt ismert paradox állításai- így  múltak évek. Hovo mint gépész, önerejére 
hoz, és soha som jutott eszébe, hogy egy varrógép ! dolgozott, azonban dolgai nem legjobban folytak.
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Gondteljesen ült nyomom padlásszobácskájában, 
es gyakran azt som tudta, mikép szerezzen éhező 
családjának kenyeret. — Azonban a varrógép 
fölötti fondorkodásával nem hagyott fel, es nem 
egyszor kolle ismerőseitől, nejétől azon szemre
hányást hallania, hogy jobbat tonno, ha övéi nyo
morát igyekeznék enyhiteni, mint szüntelenül 
agyrémekkel bíbelődni, melyekkel úgy sem jut 
semmire.

Eveken át hamis utón járt, azon elvtől vezé
relve, hogy a gép csak utánzója legyen az emberi 
kéznek és hogy ahoz egyéb nem sziikségos, mint 
egy, mindkét végén hegyes tü, közepén a füllel, 
mely a varraudó szövet hosszán tova mozog, és 
minden mozdításnál a fonalat keresztül húzza. 
Végre, miután eszméje valósítására utolsó dollár
ját adta ki, azon gondolat villant fel agyában —  
1844-ben — vájjon feltétlenül szükséges-c, hogy 
a gép a kéz műveletét utánozza V Ez volt a fel
találás vállópontja. Most két fonalat vett, s egy 
szövőhajó és egy görbe tűvel, mely hegyén birt 
füllel, eszközölte a varratot. Ezzel elérte azt, mi
után annyit fáradott, mire idejét, pénzét pazarolta.

Ez év október havában egy fa- és drótból ké
szült durva mintája által meggyőződhetett, hogy 
az általa összeállított gép valóban varr. De hogyan 
győzzön meg most más valakit erről, ha mód
jában nem áll egy órapontosságu gépet vas és 
acélból előállítani ?

Es e kellékek megszerzésére egy fillérje sem 
volt. Szerencséjére Cambridgeben egy egykori 
iskolatársa élt, Fischer György, ki nem rég örök
lés által egy kis vagyonhoz jutott. Ezen barát
jával gyakran beszélt eszméjéről, és most, miután 
gondolatait jóformán érzékesithotte, sikerült a 
dolog iránt érdekét felkelteni, úgy hogy ez bele 
egyezett, a feltalálás kiaknázására segédkezet 
nyújtani. Az egykori iskolatárs nem csak az esz
közökre és kellékekre szükséges pénzt adta ki, 
hanem 1 lövet családjával házába vette fel. Ezért 
részese lett a szabadalomnak, ha a gép olyanra 
méltónak Ítéltetik. Különben Fischer voll, az 
egyetlen, ki barátja tervoibo bizalmat holyzetí; 
Heve mindenkitől, még saját nejétől is, mint álmo
dozó kinevettetett, gúny nyal, szemrehányással hal- 
moztatott el. Ama régi történet az, melyről min
den feltaláló, az emberiség minden jótevője és re
formátora boszélhot.

Szorgalmasan dolgozott Hove 1844— 1845 tó
ién át gépén, mely oly tisztán állott szemei előtt, 
hogy kis, aprólékos akadályok, minők ki nem 
maradhattak, célja elérésének törekvésében sem 
mikcp som gátiák. Áprilisiam gépével az első

4(.Ю

varratot varrta és május közepén a núí tökéletes 
volt. Végre júliusban két egész öltöny varrata 
került ki gépéből, — varratok, m elyek a ruhákat 
túlélték. Az első varrógép, mely az Óceánt több 
szőr keresztül-kasul járta, és számos törvény
széknél mint néma, do mogdönthetlon tanú sze
repelt, még ma is látható ITovo raktárában Ncw- 
Yorkban, és ama részrohajlatlan müismerök, kik  
azt megvizsgálták, elismerték, hogy eddig még 
egyetlen feltalálónak som sikerült első kísérlettől 
találmánya müvét oly tökéletesen és gyakorlati 
hasznavehetőséggel létre hozni, mint Hevének. 
E gy kis gép ez, mely 1 '/„ köb lábnyi katulyában 
kényelmesen elfér, és azon hétszáz különféle var
rógép közül, mely jelenleg létezik, egyetlenegy  
sincs, mely lényegében Hovo eredetijén ne ala
pulna, mint azt számos bírói Ítélet egyhangúlag  
bizonyította.

A gép tehát fel volt találva, de a szenvedés törté
nete á la Kessel és Bauer, még csak most veti о kez
detét Hove és társára nézve. Hove egy ismerős 
szabójához ment, hogy ez az uj feltalálást gya
korlatilag próbálja meg, és róla nyilvános Ítéletet 
mondjon, de ez semmikép sem akarta kívánságát 
tejesiteni. Most egyik szabótól a másikhoz ment, 
de egyiket sem bírhatta a kisérlotro. A varrótű 
nemes lovagjai a varrógépben, ha ez, mit azonban 
lehetetlennek tartottak, feladatának megfelel, 
mesterségük biztos végveszélyét látták, és ezen 
véleményüknél maradtak tiz éven át, dacára, 
hogy Heve számtalanszor meggyőzte' őket a gép 
csal ha tatlan e 1 őny e i r ő 1.

Gépét egy nagy varrómüholybon állította föl, 
és akárminő varrat elkészítésére felajánlotta ma
gát. Egyik kétkedő szabó jelent meg a másik 
után, és azon meggyőződéssel távozott, hogy a 
gép majdnem kétszor oly sebesen dolgozik, mint 
a legügyesebb emberi kéz. Így varrt Heve 14 na
pon át reggeltől estig az egész világ bámulatára. 
Végre öt legügyesebb varrónőt szólított föl ver
senyre. Tiz egyenlő hosszúságii varrat készíttetett 
elő —  ezekből ötöt a gép, a többit a leányok ké
szítők el. A műhely birtokosa, ki mint verseny
bíró szerepelt, esküvel erősítette, bogy a varró
nők rendesnél sokkal gyorsabban dolgoztak —  
mindamellett Hovo az öt varrattal előbb készült 
el, mint a leányok az övéikkel, és H eve munkája 
a legtisztább, legerősebb volt.

Csodálatos, még ily csalhatatlan bizonyítékok 
a gép hasznáról, sem bírhattak senkit annak 
megszerzésére. Egyrészt a munkások ellenzésé
től féltek, de mindannyian a gép roppant árától 
rettentek vissza. Mert 1845-ben Hovo 500 dollá
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ron alól ily gépet nem készíthetett, és egy na
gyobb műhelyben 20— 30 gépet kellett volna fol- 
állitaniok. Bár mily fájdalmasak voltak о tapasz
talatok, ezek fiatal feltalálónkat meg nem törték. 
Most mindouok előtt törekedett szabadalmat nyer
ni találmányára. A géppel és a szükséges raj
zokkal, okmányokkal útnak indult a két társ 
Washingtonba. Megkapták a szabadalmat, a gép 
nyilvános szemlére tétetett ki, sokat bámultatott 
és dicsértetett — de materiális eredményről is
mét szó sem volt, és lovorton vándorolt ismét a 
két fiatal ember haza főié !

Fisher minden bátorságát veszté. Hónapokon 
át tartotta ki Но vét és családját, most az utazási 
költségeket is ö fedezte; összoson majdnem 200 
dollárt adott ki. Tönkro volt téve.

Do anyák és feltalálók nőm egy könnyön adják 
fel gyermekeiket. Hove elhatározta, miután Am e
rika találmányát elvetette, azt Angliának ajánlani. 
Nagy nehozon gyűjtött annyi pénzt, hogy fivérét 
Amasát Londonba küldhette, és egy angol gyár
birtokos, Thomas William, ki közöl 2000 mun
kásnak adott foglalkozást gyárában, az uj föl
találás értékét felfogva, 250 font sterlingen nem 
csak a gépet vette meg, hanem azon jogot is hozzá, 
hogy annyit állíthat fel gyárában, a mennyire 
szüksége vau; magának szabadalmat kérhet a 
gépre, mig ő H evének minden eladott gép után 
3 font sterlinget fizetni kötelezte magát. Azonki- 
vül azon ajánlatott tövé Hevének, hogy hozzá 
jöjjön, gépét a különféle varratokhoz javítani, és 
neki 3 font sterlinget Ígért heti fizetésül.

Iiovo e feltételeket elfogadta, bármily nyo
masztók voltak ezek reá nézve, és LS47 ben csa
ládjával Londonba utazott.

Nyolc hónapi munka után sikerült Hevének a 
gépen a kívánt javításokat megtenni, minek Tho
mas örült legjobban.

De a szerecsen megtette kötelességét, a szere- 
oson mehet. Thomas, a gazdag ember hangjával 
élt a szogény munkás irányában. Heve rósz néven 
vetto ezen alávaló bánásmódot, mire Thomas őt 
a legkönnyebb szerrel elutasította.

Az angol föld, moly újra csak reményeiben 
való csalatkozást termett, lábai alatt égett; de 
honnan vegye a költséget ismét haza utazni V Nem 
maradt egyéb hátra, mint első, becses gépét és 
szabadalmának okmányait zálogba adni. Három 
schillinggol zsebében érkezett vissza Novv-Yorkba. 
Szerencséjére legalább azonnal munkát kapott, 
habár csak mint egyszerű munkás. Kedélye el- 
komorodott, mint életunt, öreg ember nézett ki, 
és naponként csökkout reménye, hogy valamikor

érvényre emeli találmányát. Valamint a termé
szet ritkán áld meg ogy embert két kitűnő tehot- 
ség g e l; valamint a férfi, ki nagyérvényü feltalá
lást csíráztat, nem képes azt érvényre emelni ; 
valamint minden Watt Boultonjára szorul: úgy  
Hove som bírt a szükséges orélylyel ama nehéz 
feladathoz, gépét általános használatra segíteni. 
Másoknak sikerült ezen kitűnő munkatakaritó 
gép áldásáról az emberiséget meggyőzni, a gép
nek azon álláspontot biztosítani, melyre érdemes, 
és melyet most el is foglal, mint nélkülözhotlen 
segítője és barátnője az emberiségnek.

Thomas el nőm mulasztotta, magának Angol
országra szóló szabadalmat szerezni, és azóta 
minden Angolországban készült vagy bevitt gép 
után megkapta 4 font sterlingjét; — igy rövid 
idő alatt 250 font sterling tőkével egy millió dol
lárt nyert, mig Hove a neki Ígért 3 fontból ogy 
fillért sem látott.

Nem kis bámulatára vette észre Hove vissza- 
jövetelckor, hogy a varrógép Amerikában mintegy 
hírre emelkedett, habár feltalálója el lön feledve. 
Számos ügyes gépész, ki találmányát látta, vagy 
róla olvasott, megmérkőzött annak szerkezetével 
és Hove alapján tovább épített. New-Yorkban és 
az Egyesült Államok egyéb helységeiben varró
gépek nyilvános szemlére voltak kitéve, Boston 
ban különféle műhelyben dolgoztak rajta, de mind
annyi még igen primitiv szerkezetű volt.

Szegénysége dacára Hove nem engedhette, 
hogy igy találmánya gyümölcsétől mogfosztas- 
sék. Azonnal jogvitára lépett az usorpatorokkal. 
Egy száz dollárnyi kölcsönnel, melyet kimond- 
hatlan fáradsággal szerzett magának, kiváltot
ta az Angolországban zálogba adott gépet és 
okmányait. Később egy speculánsra akadt, vala
mi Blis nevűre, ki a szabadalomban Fishorre szó
ló részt átvette. Most módjában állott az usurpa- 
torok ellen nyilvánosan fellépni, minek hathatós 
sikere is lett. 1850-bon már 14 uj gép készítésé
vel foglalkozott.

De ime, egyszerre ogy másik feltaláló és újító 
lépett fel, ki Hove érdekeit leginkább veszélyez- 
te té ; egy férfi, ki mindazzal bírt, mi nála hiány
zott, bátor, fáradhatlan munkásság és kitartás, ki 
az uj feltalálást a világra erőszakolta. Eredetileg 
színész, de valósággal kalandor, ki már különféle 
iparágra vetette magát, de eredmény nélkül, —  
azon gondolatra jött, hogy ö is egyszer feltalálót 
játszók, és pedig — mint azt esküvel bizonyitá a 
törvényszék előtt — 1850-ben egy húsvágó-gépet 
talált fel, melylyel Bostonba ment. Azon kereske
dőnél, ki tőle e gépet megvette, látott először egy
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varrógépet, de mely hasznavehetlen volt' és javí
tás végett került oda ; a kereskedő azon meg
jegyzést teve, hogy e gépet használni nem Jehet. 
Ha ki lehetne javítani, nagy értéke lenne. О erre 
megnézte a gép szerkezetét, e fölött gondolkodott 
egész éjen át és másnap egy javított varrógép 
alaprajzát mutatta elő. A kereskedőnek megtet
szettek ezek és 50 dollárt adott neki egy javított 
gép készítéséhez. Bámulatos hévvel fogott az egy
kori színész a munkához, ki nem volt más, mint 
Singer Tsaac Merrit, New-York mostani Crösusa, 
ki közönségesen a varrógép feltalálójának tár
ta tik.

Tizenegy napi fáradhatlan munka után a gép 
készen állott és New-Yorkba utazott, hogy ma
gának szabadalmat szerezzen.

Nagyok voltak reá nézve is a szenvedések, ki- 
mondhatlanok az akadályok, mig gépét elisme
résre emelte, de megtörlietlen kitartása, fáradhat- 
lan tevékenysége mind ezt legyőzte. О tudott ma
gának pénzt szerezni. Napról-napra hirdette gé
pét az amerikai újságokban, keresztül utazta az 
összes Egyesült-államokat, gépét vásárokon és 
búcsúkon, falukban és városokban közszemlére 
tette. Nem egyszer állott a polgári bukás partján, 
de mindannyiszor ismét összeszedte magát és év
ről évre növekedett hire, emelkedett anyagi jó lé
te. Senki sem jövendölte volna az egykori színész
nek, hogy 12 év lefolyta után, hetenkiut ezer var
rógépet fog eladni, n apon k in t ezer d o llá r  nyere
séggel.

Természetes, hogy Singer törekvésének sikere 
a tulajdonképi feltaláló figyelmét el nem kerülte. 
Hove bepanaszolta Singert, mint szabadalmának

4.92 H A Z Á N K  S

A d e r v i s e k r ő l .
II. A Rufai vagy üvöltő dervisok.

Konstantitidjioly, jun. 3.
A tizenkét törzsszerzet (uszszul) közt, molyok 

még az Osman-ház előtti korbeliek, első helyen 
áll a rufai-dervisek rendje, s ha a világtól elvo
nulás és vezeklés az üdvözülésre legnagyobb ér
dem, úgy az első helyet joggal megérdemlik, 
mórt e tekintetben minden renden túl tesznek.

Alapitója о szerzetnek Rufai Seid Ahmed, szü
letett Ghilanban Perzsiában, meghalt a Bagdad 
és Bassora közti erdőben 578 (Г182.) évbon. Kö
vetői öt kiváló szentnek tartják, mert jámbor 
élete miatt már kortársai előtt is különös tiszte
letben részesült. Hogy mily nagy rangban áll a 
szentok közt, az saját szavaiból is kitűnik, midőn

mondja : „Az én lábam Allah minden szentéinek 
nyaka felett van“. Feltűnő, hogy egy szent ily 
fennen nyilatkozik magáról, do ennek alapja egy 

! legendában vau letéve, mely következő: Moha
med prófétának leánya. Patina, álmában egy fér
fit látott jönni atyja szobájából gyertyával kozé- 

: ben, melynek világa keletről nyugotra szétsu 
■ gárzott. Patina férje, Ali jelenlétében álmának 
I megfejtését kérte atyjától, mit ez úgy magyará 
, zott, hogy egy szóul férfi fog jönni a világra, ki- 
' nek megjelenése fényt árasztand, mint a gyertya, 

és feje lesz minden szenteknek. Ali kikelt oz ellen, 
mert ü tartaték a szentek fejének. Erre Moha- 

. med igy szólt: „A ki születni fog, Allah minden
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szentéinek nyakát lógja tapoclni lábaival, s mind
nyájan az ő szavát követe ndik, a k ik  pedig nem 
akarják lábait vállukon hordani, azoknak bün
tetésül púp fog nőni vállaikra“. Ali erre azt fe
lelte, hogy ő sohasem fogja e szentet válla in hor
dani. A  próféta elhallgatott és csodálatos módon 
egy gyerm eket teremtett, s kérte Alit, hogy sza- 
kaszszon a gyermeknek gyümölcsöt a szoba pad
lásáról. De a padlás magas lévén, Ali nem érte 
fel a gyüm ölcsöket, mire a próféta a gyermeket 
Ali vállaira helyezte, úgy hogy a gyümölcsöt 
leszakaszthatta. „Lám“, szólt most a próféta, „ezen 
gyermek itt azon szent, kit én megjövendöltem.“ 
— E gyermek Abd-ul-Kadir volt, Rutai unoka- 
testvére, a Kadari dervisek alapitója; e legendát 
azonban többen Rufaira magyarázzák.

E  szerzet, m elynek tagjait az európaiak saját
ságos üvöltéseik miatt üvöltő derviseknek neve
zik, minden rendből öszpontosit magában valamit 
és azonfölül oly sajátsággal bir, mely által min- 
daniktől különbözik — ez az önostorozás; mert 
ihletett állapotukban még a tűzzel és vassal is 
dacol fanatikus természetük.

Üljünk a füstölgő gőzösre és látogassuk meg 
tekkijökct (Serliid khanc), mely Skutaribau van, 
hol vallásos szertartásaikat minden csütör
tökön nagyszám ú nézőközönség bámulja. Köny- 
nyebb áttekintés végett öt szakaszra osztjuk is
teni tiszteletüket.

Az első szakot megnyitja a főnök (seikh) iránti 
hódolattétel. Négy a legidősebb dervisek közül a 
főnökhöz közeledik, megölelik egym ástésketteu- 
kint jobb és bal felérő ülnek, ezután a többiek 
lépnek elő, sorban földre szegezve szemeiket, tisz- , 
toletteljesen meghajolnak azon tábla előtt, melyre 
az alapitó neve van Írva; most arcukra és szakál
lukra téve kezoiket, térdre állnak a főnök előtt, 
és kezet csókolván, nagy ünnepélyesen elvonulnak 
és félkörben letelepednek. Ily helyzetben elének- 
lik a korán első fejezetét (tekbirt és fűti hát), mi
nek befejeztével a főnök a „La illahi ill Allah“ 
igéket mondja, mire a dervisek Allah-val felelnek, 
mit különféle hajlongásokkal kisérnek.

A második csak egy dicsénekkol (telkinnol ) koz- 
dödik a próféta tiszteletére, melyet az idősbek 
egyike énekel, mi alatt a többiek még mindig 
Alinht mondanak. Egy negyedóra múlva felállnak 
és különféle mozgásokat és hajlongásokat tesz
nek, miközben hol „Ja—A llah“, hol „Ja— hu“ 
igék hallhatók. E fárasztó műtét alatt némelyek 
könyőznek, mások arcáról szakad az izzadság, 
ném elyek esuklanak, mások kebléből mély so 
hajok törnek fel.

A harmadik jelenet az előbbinek egy kis szünet 
utáni folytatása, mely az egyik öregebb dervis
nek Illahi éneklése alatt megy végbe. A középen 
levő dervis példájával a talán lankadókat felbá
torítja, mely vallásos buzgalomban a dervisek 
egymással versenyeznek.

Negyedik szak. A dervisek levetik turbánjukat, 
kört képeznek, karjaikat egymás vállára téve 
ugrálni kezdenek, mialatt mind hangosabban kia
bálják a szokott igéket, olyannyira, hogy az iszo
nyatos kiabálásban elrekedvén, hangjuk valóban 
az állatok üvöltéséhez leghasonlóbb. Ez igy tart, 
mig őrjöngésükben szájuk habot hány és végkép 
kimerülve, magánkivüli állapotban földre esnek. 
Ezen állapot neve; lialeth.

Most egy kis szünet után veszi kezdetét az 
utolsó szak, melyet nem minden idegzetű egyén 
bir végignézni. A főnök körül ugyanis többféle 
kések és más hegybe végződő eszközök vannak 
elhelyezve, úgy hogy első látszatra azt hiszi az 
idegen, hogy az inquisitio kiuzó termeiben van. 
Ezen eszközök közül nyolc—tiz darab izzóvá té
tetvén, a főnök imát mond rajok, segítségül hívja. 
Rufai Ahmedet és azután rálehellve kiosztják azok 
közt, kik leginkább csengenek utána. E rajongók 
most a tüzes vas-eszközöket szájukba fogva ha
rapják, nyalják, a legnagyobb áthatottsággal csó
kolják, és csak akkor szűnnek meg e vérfagyasztó 
játékkal, midőn ezen eszközöket szájukban kihii- 
tötték. A ki nem részesül azon szerencsében, hogy 
ilyen tüzes eszközt kaphasson, az a felfüggesztett 
éles handzsároldioz nyúl és ezekkel sebzi meg 
mellét, lábát vagy más testrészét.

Fel lehet tenni, hogy a kik igy szent áhítatban 
ártanak maguknak, azok a bajt békéu tűrik is, és 
valóban bámulatos e dervisek stoikus türelme/ kik
nek a fájdalom növokedtével örömük is nagyobbo- 

• dik. Ha valamelyik megtörik e műtét terhe alatt, az 
társainak karjaiba dől és békén adja ki utolsó 

I lehelletét. A főnök, befejeztetvén ez utolsó szak is> 
körüljárja a termet, megvizsgálja a sinlőket, imát 
mond, bekeni a sebeket kenőcscsel és gyors g yó
gyulást igér a szenvedőnek, — és mondják e ren
den levő dervisek, hogy a legmakacsabb baj is 
kigyógyul huszonnégy óra alatt. Rufai Ahmed 
csodatevő erővel birt, s ezt áthagyományozta 
minden utána való főnöknek; azért van az, hogy 
a főnök az izzó eszközre lehel, hogy azáltal sért- 
hetlenné tegye.

E dervisek eszünkbe juttatják azon e'rusk pa
pokat, kikről Virgil Eneisében tesz omlitést (II. 
köt. 28. V.), továbbá a római egyház szerzeteseit 
a régi időkben, kik szintén használtak ily kinzó
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eszközöket, es végül a mi szent asszonyainkat, kik 
a szent к útnál (Eger közelében) holdvilágos éjjel 
éles szegben végződő korbácscsal csapdosva tes
tüket, vezeklettek. (E vezeklésnem azonban nem 
régiben eltiltatott.j^A keleti világban, hol minden 
a vallásból indul ki és a valláshoz tér vissza, az 
ilyen szent cselekvények, melyek még az éghaj
lat befolyása által is nyernek táplálékot — sokkal 
tágabb alappal bírnak, hogysom hinni lehetne, 
miszerint egykönnyen meg fognak szűnni vagy 
megszüntethetni.

E szerzetbe lépni kívánónak le kell monda
nia a világról és minden hiúságairól és magányba 
vonulva az isten dicsőítésével kell foglalkoznia? 
mit a hasis és mákony bő mértékben élvezése 
igen könnyen elősegít.

A növendék (mürid) egy juhot vagy bárányt
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visz a klastromba, melyet megölvén, busát közö
sen elköltik, gyapjúból a növendék öve (tajbond) 
készül; sapkájuk fehér nemezből készíttetik, 
mely lehet különféle alakú, turbánjuk színe feke
te, köpenyük (ridali khirka) lehet bármely szi
nti, de szegélyzete mindig zöld, mi a próféta ide
jéből származik. Gábriel arkangyal ugyanis jó  
hirt hozván egykor Mohamednek, ez örömében 
táncolni kezdett és leveté magáról köpenyét, mit 
tanítványai feldarabolván, beszegék vele saját 
köpenyüket. E köpeny színe zöld vala.

Kanat tasi neve azon kőnek, mit övükben vi
selnek ; ez alakra nézve megegyez a szegény 
ciervisek által övükben hordott kövekkel, melyek 
az élelmi kívánalmak csilapitására szolgálnak.

E r o d i Béta.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
— Július

(V. K.) Még egy nap — s a nemzeti szinház 
újra megnyílik. Különben tárva nyitva állt az 
egész hónapon át, csakhogy nem a művészek, ha
nem a kézművesek számára, kiknek éjjel nappal 
sürgő forgó századait a kis Lehmann mester —  
e diszitő ezermester — vezénylő.

Az épület belseje meg fogja lepni a közöusé- 
got, mely —  a kényelem és diszért —  ezentúl 
fölemelt árakat fizet, kivéve a karzat népét, m ely
nek hűségét és kitartását azzal jutalmazák, hogy 
belépti diját nem emelték egy fillérrel som fölebb.

A régi vörös és arany színek eltűntek, helyet
tük a gyöngédebb, nöiesb fehér-kék színek csil
lognak a gázfényen. A páholyok tetején finom 
kék selyem kárpitok ezüst rojtozattal, a gáztar
tók körül elégedett és jól megtelt angyalkák, a 
menyezeten csinos arabeszkek, a színpad elejének 
két oldalán karyatidek, a csillár egészen ezüstbe 
vonva; lenn kényelmes bejárás a zártszékekhez, 
melyeknek karfái ezentúl mindenkit megóvnak a 
krinolinok s egyéb természetes és mesterséges ter
jedelmek túinehézkedéseitől; a székek kék szőr- 
szövettel borítva, két sor pedig támlákkal is ellát
va; a csarnokokban minden újra festve, a ruha
tár két oldalra osztva; a páholyokhoz vezető lép
csőkön két nagy tükör —  a delnők, fiatal lány
kák és cicomás lyonok nem kis örömére; a zene
karból külön kijárás az udvarra, a színfalak gépe
zete kijavítva ; szóval teljes átalakítás, célszerű 
toldás-foldás, ízléssel és számítással, a kényelem  
és gyakorlatiasság érdekében.

27.—
Lehmann mester most másodízben diszité föl 

színházunkat.
Először, valami másfél évtized előtt, midőn gr. 

Kostetich Leó — a múzsák és az ország elégült- 
eégére —  elhagyta az igazgatói széket, melyet 
utána gróf Ráday Gedeon -— valóságos örömri- 
valgás közt —  foglalt el.

Az uj igazgató első ténye volt: aláírások gyűj
tése a nézőtér kiékesitésére. Adtak rá főurak és 
vagyonosabb emberek bőven, s a régi tarka pá
holyok és elavult zártszék-sorok azt az össz
hangzó díszt nyerték, mely másfél évtizedig ki
tartó ékessége volt színházunknak.

Emlékezünk, mily örömmel montünk az újra 
kinyitott színházba. Akkoriban nem is volt más 
boly, a hová örömmel mehettünk volna. l)e  e 
közérdekeltséget nem csupán az uj páholyok és 
zártszék-sorok kelték föl, hanem egy mindennél 
többet érő nyeremény — az újra szerződött IIol- 
lósy Kornélia, ki az eltávozott Losznievszka k. a. 
helyét foglalta el.

Mily örömmel, mily lelkes tapsok közt fogad
tuk a visszatért csalogáuyt, kivel a hazai nyelv 
tért vissza operáink szövegébe, mivel hogy az ed
digi primadonna gr. Festetich akaratával s 
az akkori rendőrség teljes megelégedésére 
mindig idegen nyelven énekelt.

Akkor a külső disz és a hazai művészet meg
újulása párosultak, hogy valódi üunopélylyé te 
gyék a megnyitás estéjét.

Most csak a sziliekben,a drapperiákban, a festés
ben, a rég sürgetett, zártszéki kényelemben fogunk
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gyönyörködni. A szőke delnők bizonyára édos- 
deden nyújtják majd kezüket az „udvarias“ Rad- 
nótfáy félő, (ha ugyan Karlsbadból hazatért,) mert 
a páholyok kok színe nagyon tetszik nekik — 
emelni fogja bájaikat. Ellenben a barna asszony
ságok alkalmasint az elvesztett piros kárpitok 
után fognak sóhajtozni, miután a kék háttér ne
kik nem fog kedvezni, s némely arc egy kis tá 
volból egész feketének fog látszani. Meg vagyunk 
győződve, hogy gr. Szapáry Antalnak sem fog 
tetszőni, miután ö a „decoratió“ dolgokban tekin
télynek tartja magát, pedig az ilyeneknek mi 
lehetne szép, a mi nem tőlük ered У

A duzzogás azonban nem fog kitörni, mert —  
hiába — a kék-fehér most hódolati sz in : királv- 
nénk nemzeti színe. S ki no hódolna neki örömest, 
ki nem csak Budán fejezi ki mindig rokonszenvét 
ügyeink és nyelvünk iránt, hanem lseidben is 
folyvást magyar hölgyek körében él, lapjainkat, 
könyveinket olvassa, s a pesti polgár-küldöttséget 
is, mely a diszalbumot átnyújtó, oly szívélyesen 
fogadta, mintha csak azt mondta volna: ott —  
közietek — vagyok én csak igazán otthon !

IJgy hisszük, hogy a színház feldíszítésében is 
a hódolat sugalta ez uj színeket, egész őszin
tén, minden „hátsó gondolat“ nélkül.

A nagy költséget, melybe ez átalakítás került 
( mint mondják : tizennégyezer forint,) az őszi és 
téli idényben a művészet vonzereje által törekesz- 
nck bevenni. Olyan játékrendet alkotnak össze, 
hogy minden este biztosítva legyen a teli ház. 
Valami tizenkét uj dráma, eredetiek, nyertes pá
lyaművek, hires francia és német színművök, vár
nak előadásra. Az opera pedig Auber-nek „A sze
rencse első napjával“ akarja meghóditni a közön
séget, a vén költő e legfrissebb müvével, mely —  
mint mondják — teli van az ö élénk szellemének 
édes illatával és játszi fényével.

De a m üvek magokban még nem képezik a 
folytonos vonzerőt; előadók is kellenek hozzá, 
teljesen méltók a nagy m üvekhez; s bár az igye
kezet és összhangzatos játék feledtetheti a nagy
mérvű tehetségek hiányát, de nem tölthetik ki 
ama hézagokat, melyek a színház személyzetében

fökéj) az operában — évek óta érezhetők.
Dk kép elismerésünket fejezve ki az igazgató

nak, hogy a színházat ennyire megszépitteté, buz
dítsuk is egyszersmind, hogy a művészet meg
újításán is működjék, s az operához szerezzen 
egy pár kitűnő erőt, (drámai énekesnőt, tenoristát 
stb.,) hogy ne csak a falakban, hanem az embe
rekben is kedvünkre gyönyörködhessünk.

Mielőtt a színház m egnyílik : egy megdöbbentő

drámát azonkívül is láthat a közönség —  szavak 
és hang nélkül, egy — vásznon.

M a te jk o  J á n o s  festvényét értjük: „az utósó 
lengyel országgyűlést.,“ mely] az akadémiai épü
letben, a képzőművészeti társulat csarnokában 
látható.

E kép elfoglal ja a nagy terem egyik egész falát 
a talajtól a menyezetig. Király ő felsége tulajdo
na, ki azt ötvenezer frankon vette meg, miután 
e kép a világtárlaton nagy arany érem kitünte
tésében részesült. Különben csupán is fejdelmek- 
nek vannak oly termeik, melyekben ily képet jól 
el lehet helyezni.

Megragadó mü az, melyben költészet, szenve
dély, fájdalom szólnak hozzánk. A színezet na
gyon is csillogó, s némely arc úgy ragyog, mintha 
atlaszból volna; vannak hibák a rajzban és fel
osztásban is — de ki bíbelődnék ezzel ily hatal
mas compositióban, ily imposant csoportosításnál.

1772-ben Krakkóban volt az országgyűlés, 
melyben Poniatovszky Szaniszló — ez árnyki
rály —  lelépett a trónról, s kimondák Lengyelor
szág felosztását.

E  jelenetet, mely egy század óta égő seb Euró
pa testén, ábrázolja e kéj).

Csak lengyel művész festhetéigy le, bele öntve 
fájdalmát és szégyenérzetét.

Az előtérben Reytán — a lelkes követ és iró
— megtébolyulva vergődik a földön, az ajtó előtt 
föltépve mellét, s k iá ltva: hogy csak holttestén 
mehetnek át a követek, ha e szörnyű határzatot 
vissza nem vonják. Előtte áll az ország marsallja 
(vörös díszben), egy orosz vazall, ki az ajtóra mu
tat : hol orosz fegyveresek állnak, mert hisz ez 
egész országgyűlés nem volt már egyéb, mint 
formalitás ! Mollctte áll a finom lengyel diplomata, 
kezében az aláirt határzattal, megdöbbenve. Egy  
másik tiszt két kezét homlokán remegtetve Rey- 
tanhoz fordul, mintha mondaná: mily őrültség ez ? 
Más oldalon egy ősz nemes áll, lengyel díszben, 
elejtve a tollat, molylyel a határozatot aláírta, s 
megijedve tettétől. Mellette karszéken egészen 
közönyösen ül egy főpap, m osolygva nézvén a 
kezében tartott medaillont s rajta a cárnő arcké
pét. Ott ül egy fő nemes szintén, a romlottság 
közönyével. Mások előre hajolva nézik a fájdal
mában megőrült Roytáut. Egy csoport hátrább 
a hazafiasb longyolek fájdalmát fejezi ki, mig leg
hátul egy ifjú — kokárdás capickáját fölemelve,
—  élteti a tiltakozót, s képviseli atörhetlen remé
nyű ifjúságot; de egy kéz nyúl feléje, hogy lerántsa. 
A trónról ép akkor lép le a király — Katalin 
cárnő kcgyenco és teremtménye —  közönyös arc-
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