


T 1 B T  A L  ОМ.
w Cikkek : „Mélyen a főid alatt.“ (Beszéiy) Vége. P. J.-iöl. 
— „Levél egy barátom után.“  (Költemény.) Tornya Kihály- 
tól. — „Az Athenaeum nyomdai és hírlapkiadói intézete.*
(Vége.) —.-------„Simoda Japánban.* (Vége.) Sz. —r „A lü-
becki csodagyérmék.“ Közli Kun Sámuel. — »Egy hót tör
ténete.“ Vadnaf Károlytol. — „Vegyes közlemények.“ 
„Irodalom.“ — „Szerkesztői üzenetek.„ — „Újdonságok.“ 

Képek: A szenes szekér vontatása. („Mélyen a föld

alatt“ e. beszéiyünkhez.) — A köszén-vágó munkája közben. 
(„Mélyen a föld alatt“ c. beszéiyünkhez.) — Francis Annát 
kiviszi a bányából. („Melyen a föld alatt“ c. beszéiyünkhez.) 
— Az „Athenaeum“ nyomdai és kiadói intézete. Az ex- 
peditúra. A nyomdai iroda. Az „Athenaeum“ könyvraktára. 
A nyomda-épület az Iskola-utcáról tekintve. — Japani ké
pek. Legyező-gyártók. Süveggyártók. Tükör-csiszoló. Ötvös. 
Névjegy-gyártó. KÖtélverö.

I r o d a  1 о m,
— (A  „Búd apesti Szemle11) ez id ei évfolyamának első 

füzete inost jelent meg, szokás szerint oly tartalommal, 
mely az európai tudományosság színvonalán á llF őbb  
cikkei: „Egy <m szemle a földleírás és répisme érdeké 
ben tett legújabb utazások fölött,“ Sz. V-tól: „Az állami

számvitel ég az államháztartás ellenőrzése,<c Vóningertől; 
„Adatok Szemere Bertalan életrajzához„Az értékpa
pírok megsemmisítése kérdéséhez,“ Lukács Antal ló i ; „A 
lelencügy Európában,“ K. M-től „ A kőzépoktatási Európá- 
baaTudományos akadémia ; Kisfaludy-társaság.

Szerkesztői üzenetek.
— N.-Enyedre: N. Ö-nek. A képeket köszönettel vettük, 

egyikük azonban nem életkép s ezt nem fogjuk közölni. 
Óhajtását tudattuk metszőnkkel, mert mi a kérdéses anyag
gal nem rendelkezünk.

— S.-Patakra : V. B-nak. Az apróságok közé adjuk. Jö
vőre is szívesen látjuk.

— Győrre : R-nek. Abban a „naplóban“ talán még több 
ily érdekes és rövidebb följegyzés is találkozik. Ha igen, 
örömmel tennök közzé azokat is.

— Pápán : Cs. K-nak Nem jók.
— Dobosra: B. J-nek. Köszönet buzgalmáért, mely azon

ban ez úttal nagy becset tulajdonított egy „ hamisított okirat
nak1', melynek ezért nincs semmi diplomatikai értéke.

— Pesten : Pr. Gy-nak. Telve ez egész reminiszcentiakkal.
— Laeztócra : Azt hisszük, nem fog sokáig késnie kelleni 

a szerkesztői fiókban. Várjuk a „Vén poétát“ , hogy szeretet
tel üdvözöljük.

— Kassára : T. J-nak Meg fog jelenni.
— Somorjára : T. M-nak : Oly hosszú idő után kellemesen 

lepett meg minket régi dolgozótársunkkal ismét találkoz
hatni s pedig oly érdekes cikkben.

— Pesten : Sz. M-nak. A most küldött mielébb fog jönni.
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Mélyen a föld alatt.
—  Beszél y. —

v V égő.)
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Vájjon Anna puszta szavai megmenthetik-e 
Francist, az kétséges vo lt; inig ő beszélt, az elöl
járók kozdék fontolgatni az ügyet. Nevezetesen a 
bányafelügyelő visszaemlékezett a szavakra, me
lyekkel neki e fiatal ember ajánlva volt, s gondol
kozott, hogy minő bűntényről fog majd számot 
adni, ha Francison e törvényellenes s gyalázatos 
büntetést végrehajtja. Hanem, hála a felügyelő s 
elöljárók tekintélyének, a nők és néhány munkás 
nem helyeslésének, kikre Anna szavai nagy ha- 
hatást gyakoroltak, a kegyetlen büntetéstől elál- 
lottak s Francis kezeit kötelékeitől megszabadi- 
ták azon megjegyzéssel, hogy ismét megkötözik s 
meg is büntetik, ha bűnösnek fog találtatni. Mi
dőn rimánkodó tekintetére a dugaszt kivették 
szájából, kétségbeesése csökkenni látszott, ha
nem szólani alig tudott; Annához fordulva he
begd :

—  Gyermekem..........éretted . . . mindent el
mondok . . . .  —

Hanem e pillanatban vonásai el változtak, arca 
biborpiros lett, kezét fejére kulcsolá s öntudatla
nul rogyott le. Anna nagyot sikoltott; a munkások 
nyugtalanul néztek egymásra, a felügyelő pedig 
megparancsolá, hogy Francist rögtön vigyék ki a 
bányából. A következmény megmutatta, hogy a 
gyermeknek igaza volt. Az óra nem volt amaz 
idegené; Francis, kit nagy nehezen hoztak ismét 
életre, igazolva volt; társainak viselete által elke- 
seritve, nem akart többé körükbe visszatérni. Ha
nem mielőtt a tájékot elhagyná, lement még egy
szer a bányába, hogy hü ismerőseitől búcsút ve
gyen. Midőn leérkezett, legelőször is Lucy kis fiá
hoz sietett. Ott állt a szegény ajtónyitó szegény 
Öltözetében s tartotta az ajtó zsinegét, mivel épen 
akkor ment át egy szenes kocsi. Könyek között 
búcsúzott el a kicsitől, kinek szájából panaszhan
got soha sem hallott, bár a szűk folyosó s ned
ves falüregben oly életet élt, melyhez képest egy 
vadászeb, mely szabad levegőt szí, Mohamed pa
radicsomát élvezi. Alig lepett tovább, midőn han
gos sóhajok üték meg fülét. Egy szűk folyosón 
egy elaggott sovány nő csúszott, moly alig volt oly 
magas, hogy négykézláb át lehetett rajta mászni. 
A szegény asszony, ki férje és beteg gyermekei 
számára kereste mindennapi kenyerét,egy kőszén
nel terhelt kis szekeret láncra erősítve, vonszolt. 
Egy párpencet ajándékozott neki, mit ez sóhajtva 
köszönt meg, azután elforditá szemeit e borzasztó 
képről.

Annától a legmelegebben búcsúzott. Hiszen 
egyedül neki köszönhette megszabadulását. Anna ,

földre szegzott szemekkel fogadta Szerencsek i- 
vánatait.

— Bátorság, —  mondáaz utolsó kézszoritásnál, 
—  bátorság, kedves gyermek, célodat el fogod érni. 
Nemsokára meg kell tudnod, ki vagyok én s 
mint rovom le tartozásomat.

V.

Egy borzasztó esemény. Francis visszatérte.

Alapos okunk van feltenni, hogy Francis 
sokszor ismételt fenyegetőzését érvényre emelte, 
a bánya tulajdonosát t. i. értesité azon visszaélé
sekről, melyeknek ő tanúja volt. Mert távozása 
után nemsokára biztosok jelentek meg, a bányát, 
a munkakezelést és bánásmódot szigorun meg- 
vizsgálandók. Küldetésüknek jóakarat volt oka, 
megjelenésük mindamellett átalános elégiiletlen- 
séget szült. A bányász zsarnokoskodásnak tartja, ha 
őt valami elővigyázati rendszabályok korlátozzák, 
melyek megszokott életmódjában változást idéz
nek elő.

A biztosok oly fogadtatásban részesültek, mely 
igen is érthetően adá tudtokra, mily kelletlenül 
vetik magukat alá a vizsgálatnak. A biztosok 
egyike tudósításában eztm ondá: „A  legszűkebb 
folyosókon, melyek alig húsz hüvelyknyi ma
gasak, kellett négykézláb csúsznom. Némely 
helyeken mellem a földet érinté, hogy valóban 
úgy másztam, mint egy teknőc, mig a főmun
kások helyiségéhez értem. A menetek egyikében 
1800 lábnyira kellett kuszkálódnom. Máskor egy 
négy kereken járó deszkalapon vonszolt egy 
bányász; fejem és lábam lecsüngött s mindun
talan kinzott azon gondolat, hogy a sziklák vala
melyike, melyek veszedelmes utunkban minden 
oldalról fenyegettek, megsebez, vagy lezuhanva 
összezúz. Azonban őrizkednem kellett, nehogy a 
legcsekélyebb félelmet is eláruljam, mert ez 
mindjárt a bányászok gúnyolódásait ébresztette 
fel s a veszély tréfálózásaik állal még sokasbodott. 
így  történt egykor, hogy a vezető kezéből ki 
kellett ragadnom a D avy-lámpát,mert észrevettem, 
hogy egy igen gyanús helyen ki akarta nyitni s a 
lángot a veszedelmes gázzal érintkezésbe hozni. 
Társaim egyike figyelmeztetve volt, hogy a 
lámpát mellénél tartsa. Feje felett úgy, mint lá
bainál veszedelmes gázréteg torült e l ; az ember 
csak a közép légvonalban vehetett lélekzetet. 
Egy harmadik végre, ki kétség kivül félelmet 
árult ol, a bánya fekete lakóitól igen kodvolt 
tréfának lön tárgya, moly abból állt, hogy száját 
gyúlékony gázzal töltötték meg, melyet későbben,



midőn kilehelt, tűzzel hoztak érintkezésbe. A fel- 
1 óbban ás, moly го a bányászok nevettökbon majd 
megfuladtak, társamat majdnem mogfulasztá.“

A biztosok örülhettek, midőn elhagyták a 
bányát, hogy kikerültök a sok veszélyt, mely a bá
nyában előadhatja magát, s melyet számukra ké- 
szitottek.Tapasztalniok kellett ugyanis nemsokára, 
hogy életük csak hajszálon függött. Távozásuk, 
után alig tolt egy negyed óra, midőn a folyosókon 
mindenütt balzeamszerü illat áromlott szét; az 
ember a legritkább virágok illatának tarthatta 
volna. A fiatal munkások egész élvezettel szivták 
о pompás illatot.

1 alán azon urak valamelyike illatszeres 
üvogecskéjét vesztette el ? — mondá egy fiatal 
munkás.

Hanem két tapasztalt vén bányász, midőn ezt 
hallotta, olsáppadt, egymásra tekintettek és 
műszereiket földre ejtették. Egyikok kiáltani 
akart, a másik azonban kezét szájára tévé.

—  Hallgass és fuss! — mondá susogva; — 
nem lehet őket várni, megmenekülésünket aka
dályozhatnák.

Es önzésükben mindketten eltávoztak, a kime
nethez siettek s felvonatták magukat; inig az ott 
maradottak, a megmérgezett illat hatályát nem 
ismervén, halva rogynak össze.

Ugyan-e pillanatban, a bányának másik részén, 
egy gyermek bizonyos hálónemü fonatba gön
gyölt sugárzó légtekét lát maga felé közeledni. 
Meglepetve bámulja e csodálatos jelenséget és 
kinyújtja kezét a világitó tárgy felé, mely a sö
tétségben ide s tova lebegett. A  teke rögtön szét
pattan s a vigyázatlant leüti lábáról. A bányát 
borzasztó villámok cikkázzák keresztül. A tüzes 
folyadék izzó léget kavargatva kerget maga előtt, 
mely mindent fölemészt, mi útjába akad. E rette
netes tünemény a földrengés egy nemét idézto elő 
s mográzkódtatá a földet egy mértföldnyi terüle
ten. Porfelhő emelkedik a légbe s mindent sötét
ségbe burkol. A bányahelység összes lakossága 
mogzavarodva fut elő, a szülők, asszonyok s 
gyermekek jaj voszékeléso leirhatlan. A népáram
lat о tömegében egy aggastyánt látunk rohanni; 
Yvard volt, ki Jonnytől csak most tudta meg, mily 
áldozatot hozott neki kedves gyermeke. A veszély 
gondolata, molybon gyermeke forog, erőt köl
csönzött neki, hogy a szerencsétlenség színhelyére 
siessen. Félörülten néz leánya után s a boldogta
lan sorsát a kürülállók szemeiből olvassa. Anna 
nincs a megmentettek között! Jonnyt, ki meg
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zalma csökken s reményének szikráját Francis 
is hamvadni érzi. Ha a tűz meg is kímélte volna 
Annát , az éhség miatt nem rég el kellett 
vala vesznie. Tom kis fia sem tudott semmi bi
zonyost ; annyit mondott csak, hogy Annának 
több barátnőjével együtt szokása volt élelmisze
rekkel megrakott kosárkáját egy elhagyott üreg
ben kiálló szikla alá tenni. Szegényke talán oda 
csúszott, hol legalább táplálékot s vizet talált. 
Lucy igen szivesen beleegyezett, hogy Jack Fran
cisvai a bányába men vén, neki vezetőül szol- 
gáljon.

— Tehát kiálta Francis, ily gyávaság miatt 
boszusan, — majd bemegyek én !

És nem ügyelve kísérőire, felszereli magát a 
szükséges eszközökkel, melyekkel az üreg tágí
tását eszközölheti, ha épen szükséges, és bobuvik. 
Százszor van a megfuláshoz közel; százszor kell 
mellét a földhöz szorítani, mig a kiálló sziklák, 
melyek alatt kúszott, hátát és vállait szaggatják 
fe l ; hanem bátorsága és műszereinek ügyes hasz
nálata elősegítik őt az uttörés sikerében. Egy kis 
viz moraja végre tudtára adja, hogy a jelzett hü
lyén van. Szive hangosan dobog. A pillanat hatá-

Jb'rancis Annát kiviszi a bányából. (Ues/.élyiinkhez.)

Jack nem csalatkozott. Végre még is célhoz 
értek és a gránitkövek alatt már is nyílást fe
deztek fel, mely átmenetet képez azon helyhez, 
hol a szerecsétlen borzasztó helyzetének kínjai 
által talán már megfoszthatott a mindenkinek oly 
kedves élettől. Minden pillanat drága. A segély, 
mely még most talán megmentheti, egy negyed
óra múlva hasztalan. Francis megkéri Jacket, 
hogy menjen be az űrbe, melybe csak egy gyer
mek férhet. Jack sir; hanem uj veszélynek nem 
meri magát kitenni; aranyat és minden 'ígéretet 
vissza utasít.

rozó ; ha Anna itt sincs, akkor minden remény 
veszve van. Nevén szállítja többször; de feleletet 
nem kap. Tompa reszketegség fogja el s remé
nyét csak azon egy gondolat élteti még, hogy 
Anna talán elájul tan fekszik. Siott a magával ho
zott lámpát meggyujtani s körültekint. A bányá
ban örömkiáltás viszhangzik. Francis megpillant
ja Annát s hozzá siet. A szerencsétlen öntudat 
nélkül fekszik a földön; mellette egy könyv s a 
kialudt lámpa. A könyv táblájára ezt irta fel 
szegény: „Miattam ne búslakodjál, jó atyám; az 
utolsó percek, melyek életemből még hátra van



пак, isten dicsőítésére lcgyonok szontolvc. Jenny, 
gondolj reá többször mint azt én tevém, és ol no 
hagyd szerencsétlen atyánkat.“

Francis, inig szóméi könyökkel valának telve, 
igyekezett a szegény leánykát ismét életre hozni 
s bizonyos gyógyhatályu italból pár cseppet ön
tött szájába, a mi nem is maradt következmény 
nélkül. Hála az élelmiszereknek, melyeket ő és 
barátnői e helyre raktak le, Annának nem kellett 
itt annyit szenvednie, mint mennyitől félni lehetett.

Atyám ! szegény Jenny ! Francis . . . .  hol 
vannak ők V

Ezek valának első szavai.
— Ismét fogod őket látni, s én itt vagyok, — 

mondá Francis, áldozatáért nevének említésével 
megjutalmazva. — Bátorság, bátorság! Meg vagy 
mentve ! Csak egyedül én tudtam hozzád férni; 
hanem jönnek segítségedre s egy pár óra múlva 
ismét látni fogod a napvilágot.

Л munka szakadatlanul folyt s pedig kottőz- 
totott buzgalommal, midőn Francis kísérőinek 
vállalata sikeréről jelt adott. Végre az é'et és ha
lál közti válaszfal utolsó kövo is leomlott. A le
ányt irtóztató sírboltjából ki vitték s Francis Lu
cy hoz vitoté, ki öt saját gyermekeként ápolta. 
Yvard oz alatt szintén felüdült és Jenny a nagy 
örömre készítette öt elő, melynek tulsága az öreg- 
nok ogyszorre veszélyes is lehetett volna.

A bánya birtokosa, Mr. Latcsby, pár nap múlva 
megjelent. A bányaégés jelentékeny kárt okozott 
birtokában. Mindamellett elég nagy volt még va
gyona, hogy minden megsebesült munkás- és 
mogfogyott családnak segély-adományt nyújtson. 
Midőn Yvardot meglátogatta, egymásra ismertek,

H A Z Á N K S

Levél egy barátom után. *)
(Korányihoz.)

Ki messze, messze vagy, kinek hajója már 
A zúgó tengeren remélve, küzdve jár,
Vagy a boldog világ előtt horgonyt vetett:
Egy-két szót jó  barát, hadd szóljak még veled !

Nem is érlek be tán; mint madárt a haraszt,
A melyet a szellő azon fáról szakaszt,
Hol vesztett fészke állt s kisded családja benn,
S a távozó után lebbenti csendesen.

Lelked mit érzett, hogy elhagyád e hont,
Midőn úgy hagytad el, hogy meg se lásd viszont? 
Nem állított meg a határnál valami ?
Honszeretet, ha azt ki ttidnók mondani!

Égnek fejed fölött nagy fényes csillagok, 
A gazdag föld ezer virágtól mosolyog ; 
Ah, de azok neked mind örömtelenek,
S nem ezek közt valál futkározó gyerek !

Mert boldogságra még kevés a szép jelen, 
A múlton épül az s az emlékezeten; 
Örömeinkre színt s derűt titkon az ád, 
Mint a gyök adja a virág színét, szagát.

■*) Derék történetírónk és munkatársunk, Szilágyi:Sándor 
közli lapunkban Tompának ozon szép költői levelét, melyet 
oz az oporjosi versenyzők ogyikéhoz, a forradalom után 
Amerikába kivándorlóit s ott honvágy miatt megőrült s



S midőn hazánk félő a vándor madarak 
Hazádnak partiról majd visszaszállanak :
K üldj tőlük, a mit mi neked nem küldhetünk :
Reményt, enyhületet s öröm-tavaszt nekünk.

Tompa Mihály.

Az „Athenaeum« nyomdai, könyv- és hírlapkiadói intézete.
CVég<••)

Múlt számunkban azon roppant munkaerővel naeum“ társulat foglalkoztat. Ma az intézotct ma



kemény; ott van a nyomdai és kiadói intézet, 
melynek homlokzatán nagy betűkben olvasható 
az „Athenaeum“ felirat.

Ezen, külsőleg igénytelen ház előtt folytonos 
sürgés van. Kapuján egész napon át majd kijön
nek, majd bemennek azon irók, kik nyomás alatt 
lévő munkáikra nézve intézkedni óhajtanak s az
tán a számos magán felek, kik egyetmást nyo
matnak. Azon sötét szinre festett roppant kerekes 
vasszokrény, mely egy ló által vontatva szokott 
az „Athenaeum“ udvaráról kidöcögni: vagy a kö
zel levő póstára viszi a már becsomagolt, cimsza- 
lagokkal ellátott s bélyegzett ezer meg ezer hirla- 
pot, vagy a társulatok és magán felek részére 
szállítja el a már elkészült nyomtatványokat. 
Délben meg este azonban legnagyobb itt a nyüzs
gés, midőn t. i. az intézet munkásai százanként 
távoznak ebédre, vagy vacsorára családjaik kö
rébe, azonban nem mindnyájan, mert az „Athe
naeum“ helyiségeiben éjjel is foly a munka. Más
kor meg egész karaván felvidéki tót fuvaros sze
kér lepi el e ház előtt a tért, melyekről nagy 
mennyiségű göngyöket, a hermáneci, nagy-szla- 
bosi s más papírgyárak terményeit, vagy kisobb- 
nagyobb hordókat különböző fajú nyomdász fes
tékkel, aztán ólmot, kőszenet sat. raknak be az 
intézet raktárai és pincéibe.

Múlt számunkban adtuk az „Athenaeum“ épü
lete homlokzatának rajzát. Ezen a kaputól balra 
több ajtót s ablakot láthatni, melyeken az egyes 
lapok címei olvashatók. Ez ajtókon belépve, az 
egyes lapok kiadóhivatalaiba érünk, hol számos, 
nagy protokullumok előtt az illető hivatalnokok 
dolgoznak, mig az utcai sor végső szobájában az 
intézet pénztárnoka ül vasrácsos rokesztékében, 
izmos Wertheim-szokrénye mellett.

E lapok szerkesztőjének is volt sokszor szeren
csétlensége az előfizetőktől a lapokra vonatkozó 
és sokszor valóban goromba-hangú reklamáció
kat kaphatni, miket azonban soha som vett zo
kon, meggondolva, hogy az olvasók legnagyobb 
részo nőm tudja, miként az illető lapok szerkesz
tősége s kiadóhivatala két egymástól egészen kü
lönböző helyiség és hivatal; az elsőben a lap cik
keit írják, az utóbbiban pedig átveszik az előfize
téseket, elintézik a reklamációkat s onnan kül
dik cl a lapokat.

Hogy az olvasónak fogalma legyen róla, mi 
szokott történni évnegyedenként vagy félévenként 
küldeni szokott előfizetési pénze s levelével, ime 
itt elmondjuk röviden.

Mindenek előtt tudni koll, hogy a pesti főposta 
pénzes levél-osztályában minden lapnak külön
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midőn Pest kövezete szinte izzóvá válik, a sze
gény kihordó mindig ott bolyong Pest utcáin, 
egyik emeletről le, a másikra föl. A reggeli lapo
kat már akkor adja át a házi cselédségnek, mi
dőn az uraságok még alszanak, mert azt követeli 
az előfizető, hogy reggelije mellett olvashassa 
lapját, melyet ha a cselédek (mi igen gyakran 
megtörténik e sorok Írójánál is,) elhánynak-vet
nek, azonnal megvan a panasz a kiadóhivatalban, 
hol meg a szegény kihordó kap ki — ártatlanul.

Hanem a kiadó-nyomdai intézet helyiségeiből 
nagyon is kitértünk; menjünk tehát oda vissza. 
A lap-csomagoló helyiségből egy előszobán át 
szűk szobácskába bukkanhatunk. Ez a javitno- 
kok (korrektorok) fülkéje, kik a lapokban a sze
déskor maradt hibákat kiigazítják. Egyikük 
rendreszerint fennhangon olvassa a kéziratot, mig 
a másik a kiszedett szöveget nézi, vájjon betű- 
szerint megegyezik-e az az Írott szöveggel. Nap
ról napra, holnapról holnapra s évről évre korri
gálni oly iszonyú terhes feladat lehet, melyhez 
fogható talán csak a bányamunkásoké, s habár 
a korrektorok szakmájukban bámulatos ügyes
ség- és gyorsaságra tesznek szert, mégsem csodál
hatjuk, ha kezük alól sokszor a legkomikusabb 
sajtóhibák kerülnek ki, minek néha az irók 
alig olvasható kézirata, meg az is az oka, hogy a 
korrektor az előtte fekvő nyomtatványnak nem 
az értelmét, hanem mindig csak a betűit nézi. 
Ilyen nevezetes sajtóhiba volt az a múltkor, mi
dőn valamelyik lap jelentette, hogy a szombathe
lyi püspök, valóságos belső titkos tán cos (tanácsos 
helyett!) közelebb meghalt, vagy h ogy : egyik 
írónk és képviselőnk most fejezte be „ Bukámusz“ 
cimü szomorújátékát, (Lukánu sz helyett!)

A korrektorok fülkéje mellett elhaladva, kilé
pünk az épület udvarára, melynek közepén egy 
emeletes, üvegtetejü négyszegű ház fáz egész 
egyetlen termet képez) emelkedik. Ez épülotot 
már az „Athenaeum“ társaság emeltette, mert 
mindjobban terjedő üzlete számára nem volt elég 
a helyiség s hogy a pesti építkezések gyorsasá
gáról fogalma legyen az olvasónak, megjegyez
zük, miként az egész, utolsó festésig való fölsze
relésével együtt négy hét alatt készült el. Ezen új 
nyomda belsejét múlt számunk 4-dik oldalán 
levő képünk egyike ábrázolja. A tágas teremben 
alul, utcák szerint, vannak a szedők asztalai, a 
köröskörül futó tágas emeleti karzatokat pedig 
erős vasoszlopok tartják, s о karzatokon ismét 
szedők dolgoznak, más részén pedig a betűöntődé 
fiúi s leányai rendezik, csiszolják, válogatják sat. 
a már megöntött betűket. Ezen új nyomdai terem
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nek van egy egészen elkülönített földszinti s ez 
zel csigalépcső által összekötött emeleti helyiség?, 
molyben a magyar kormány hivatalos lapját, a 
„Budapesti Közlönyt“ szedik és javítják. A kor
mány lapját azért állítják ki így „lakat“ alatt, 
nehogy tudomást szerezhessenek az élelmes újdon
dászok az ott szedés alatt levő hivatalos rendelő
tök, kinevezések s a többiről, s nehogy azokat 
ők is a hivatalos lappal egyidejűleg közölhessék 
saját lapjukban.

Az épület udvar felőli jobb szárnyán földszint 
van a bemenet a nyomdai irodába, melynek hár
mas helyiségét a 8-dik oldal egyik képe állítja 
elénk. A helyiségek elsejében találhatni föl a 
nyomdai üzlet vezetőjét, Ursitz urat, ki bár né
metajkú, de uj hazája iránti kötelességeit teljesen 
lerótta azon érdemekkel, melyeket a magyarhoni 
nyomdászat kifejlesztése körül szerzett. Ezen kén
eső-mozgékonyságú új Guttonbcrg alakját is lát
hatjuk múlt számunk 8— 9-dilc oldalán levő képe 
bal sarkán; megjegyezzük itt még, hogy e derék 
nyomdász 1848—49-ben is szolgált a hazának, s 
hogy ő egyike volt a Kossuth-bankjogyek nyo
móinak. Ezen teremben szoktak értekezni a magán 
felek az üzletvezetővel, mig a szomszéd-szobában 
két hivatalnoka nyomtatványok super-revideáiá- 
sával, a sajtóhatóságokhoz küldésével, papír- s 
egyéb szerek utalványozásával stb. foglalkozik, 
a harmadikban pedig az intézet igazgatója időz, 
ki az összes kiadó-nyomdai vállalatnak fővezotőjo. 
Az első irodából lépcső vezet föl az emeletre; a 
könyvvezető szobájába, s megjegyezzük még azt 
is, hogy ezen irodák a nagy nyomdatoremmel 
távirdai összeköttetésben vannak, azott alkalma
zott különbféle egyének könnyebb elészólithatása 
végett.

Ezen külsőleg igénytelen nyomdai irodák a 
maguk nemében nevezetesek, gyülholyei lévén 
azok a hazai tudomány, költészet és politika leg
nevezetesebb férfiainak, kik itt sajtó alá kerülő 
munkáik végett meg szoktak fordulni. Ittaköltő- 
minisztor sokszor irigy szemmel tekint a főpin
cérre, kinek szellemi munkája, a nyakaszegott 
magyarságú „étlap“ már kikerült a sajtó alól, 
mig az ő vers-füzére tán csak hetek múlva juthat 
a halhatlanságot osztó gép feketofi-stékos hengerei 
alá Itt az akadémikus és fiatal poéta, a miniszteri 
tanácsos vagy a bankház küldöttje, a városi al
jegyző és országgyűlési szónok stb. egyaránt hí
zeleg az üzlotvozetőnok, hogy az általa kinyoma- 
tás végett átadott mű „csak minél szebben és 
gyorsabban jelenjék meg,“ s hogy szép szavaik 

Í nem sükertclenok, az a roppant munka tanúsko
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dik róla, melylyel az intézetet újra meg újra meg
bízzák.

Az első irodából néhány lépcsőn fél s az egész 
külön háztolket elfoglaló nagy nyomdaterembe 
lépünk (lásd múlt számunkban a 8 — 9. oldalon 
levő képet,) melynek az iskola-utcára tekintő 
homlokzatát a 8-dik oldal képcsoportozatában 
láthatjuk. Itt vannak a nyomó, simító, stb. gépek 
s a szedők legnagyobb tömege s itt hajtja föld
alatti tengely segélyével a gőzkép a sajtókat is. 
Az emeleti széles karzatokon a szedőknek utcák
ra és sikátorokra osztott szedőasztalai egész kis 
várost képeznek. Az emeletről egy ajtó az illusz
trált lapok és könyvekben már megjelent, de má
sutt még felhasználható famotszvények raktárába 
vezet, valamint a részben szintén raktárul szolgáló 
és vízvezetékkel ellátott padlásra. Ha számba 
vesszük, hogy ogy-egy kép 15— 20 írtba kerül 
(némelyik darabja 200 írtba is,) s hogy az „Athe
naeum“ raktáraiban van legalább 10,000 fametsz- 
vény, elképzelhetjük, hogy csak ez a mellékes 
cikk is ott mily összegbe kerül s mily tőkét kép
visel.

A  nagy nyomda-teremből nyilik a bejárat a 
stereotyp iába is, hol az oly szedéseket öntik egy 
egész darabba, melyek nagyon gyakran használ
tatnak, milyok például a hirdetések, némely isko
lai s imakönyvok stb. Szedésnek ("helyesebben 
szedet vagy szodvénynek) nevezik azon egyes 
táblákat, melyekben az ónbetük azon rendben és 
soronként vannak egymásmellé állítva, a hogy 
azok a kéziraton voltak. Hogy az ily szodvény 
szét no hulljék, keretekbe szorítják s úgy helye
zik a sajtógépekbo, hol festékkel bedörzsöltetésük 
után a gép róluk nyomja a betűket. Az illető mü 
kinyomatása után a betűket megint szétszedik s 
a szedő-asztal számtalan nyílt fiókocskájába

rakják, abc, különböző nagyság s különböző 
vastagság szerint, hogy ismét újabb müvet 
lehessen velük szedni. Az „Athenaeum“ tár
saságnak még igy is mindig 1500 mázsa betűre 
van szüksége, hát még mennyi kellene, ha az il
lető müvek kinyomatatása után a szedvény szét- 
szedetlenül állana. Némely műnél azonban re
mélhetni, hogy nemsokára második, harmadik stb- 
kiadást is szükséges lesz nyomni, vagy például 
bizonyos hirdetések a lapok majd minden szá
mában jönnek. Ezeknél gazdálkodási szempont
ból a szed vényt a sterootypiába viszik, s ott bizo
nyos vastag pépszerü anyagba benyomják, úgy 
hogy a szedvénynek mintája támadt, mely min
tába aztán betüanyag-masszát öntenek még s igy 
kész a szedvény egyes, egész lapokat képező da
rabokban. Hasonló úton készítenek ólom-máso
latokat itt a fametszetekről is és galvanikus úton 
réz-lecsapatokat, úgynevezett clichéeket. Ily stc- 
reotypirozó és clichéerozó intézete hazánkban — 
tudtunkkal —• egyetlen más nyomdának sincs, 
valamint betüöntődéjo sem, melynek rajzát a 8-ik 
oldal képcsoportozata adja.

A betűöntődé az épület egészen más szárnyá
nak első emeletét, a papirraktárak fölött foglalja 
el, s ezzel derékszöget képezve terül el az „Athe
naeum“ könyvkiadványainak raktára, (lásd ké
pünket,) melybe azonban másik lépcsőn kell föl
menni. Innen kapják az ország minden könyv
árusai az azelőtt Emich-, most az „ Athenaeum“ - 
féle kiadványokat.

E nagyszerű üzletnek még számos, itt föl nem 
említett része van ; sétánk azonban már igy is 
elég hosszúra nyúlt s mert hisszük, hogy átalános- 
ságban eléggé megérthető képet nyújtottunk, о 
cikknél búcsút veszünk az olvasótól.

S i m o d a  J a p á n b a n .
(V<5ge.)

A hálószobák egy része idegenek befogadására 
van rendel vo. A konyha- és élolemholyiségok hát
rább állanak, a konyhákért az olőudvar jobb 
oldalát foglalja el s köztük alacsony kőrakás ké
pez válaszfalat.

Mindannyi csinosan cseréppel van fedve, de 
sem ezeknek, sem más épületeknek totőzete nem 
mutat oly különös porcellán-cifraságokat, sárká
nyok-, madarak-, halakkal, vagy láncalakú fölfe
lé hajtott szögletekkel, mint Klímában látható. 
Néhány fametszvény van mindössze a küszöbök és

főbejárás szögletein, és a vendégszoba bensőjének 
párkányait logfolobb feliratok, fára metszett durva 
vázlatok díszítik. Egy japáni szoba az idegen előtt 
moglehetős üresnek és esetlennek tűnhetik föl, 
mert abban tiszta gyékény-szőnyegnél, faszenet 
tartó ládácskánál, középen köpcsészével a pipázók 
számára s talán még egy-két festvénynél, spanyol
falnál s kard-állványnál egyebet alig talál. A logug- 
golás átalánosan bevett szokása fölöslegessé tesz 
minden asztalt, széket. Természetesen azok a leg- 
csinosabb szobák, melyekben legkevesebb a házi
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eszköz, de annál több a spanyolfal, mert ez az, 
minek izlésteljos berendezéséhez a japánok ki- 
válólag értenek.

Л fentebb említett Buddlia-templomokon kívül 
van még egy nagy Mia, az istenített hősnek Hachi- 
mannak szentelve, kit mint a város védszentjét 
tisztelnek. A rá felügyelő gondnok családjával a 
templom területéhez tartozó házban lakik. Ide 
pompás ciprusok és fenyvesek közt kövezett gya
logút és a fasor elején levő tón keresztül zöldkö
vekből épült hid visz, melynek kőmives munkája 
korlátáival s alant maga a tó, legjobb mintája a 
városi kőfaragásnak. Az udvar mellett van egy 
pyramis alakú 20 láb magas torony, benne körül
belül 4 lábnyi kedves hangú harang. Szemben a 
toronynyal az udvar bal oldalán alacson faépület 
áll, istenitett hősök különféle kis szobraival.

Több érdektelen tárgy után egy négyszögletes, 
két oldalról nyitott szárnyépület tűnik szembe. 
Jobbra és balra sok durva, többnyire hajótörése
ket ábrázoló mázolás látszik s egy deszkára kö
rülbelül 100 hajcsomag van felaggatva olyan ha
jósok által, kik fürteiket a hajótörésből szerencsés 
megszbadulások emlékére, a szükségben segítő 
kegyelem iránti háladatosság jeléül függesztették 
fel. Fent a csarnok másik oldalán tágas kőlépcső 
nyúlik a főépület ajtajához, mely az alapnál 5 láb
bal magasabban fekszik és díszboltozat övezi. 
Két oldalról egy-egy kőoroszlán büszkélkedik; kis 
fejeik és formátlan derekaik arra mutatnak, hogy 
a szobrász sohasem látott ilyen állatokat elevenen, 
sem pedig azok faragott képmását. De ezért mint 
őrállók épen úgy megfelelnek rendeltetésüknek, 
mintha Canova műhelyéből kerültek volna ki. A 
főterem 12 láb magas, széle-hossza 30—30 láb le
het s csaknem köröskörül fával bélelt. A terem
ben nincs semmi diszitmény, de az ajtószárnyakon, 
a bejárás ivezetén csodás tigris- és elefántfők, vi- 
rág-faragványok vannak, bár ezek sem mutatnak 
kézügyességre vagy vázlati szépségre. A háttér 
két szögletében Hachiman két szolgája ül élet
nagyságban, régi hivatalos japán öltözetben. 
Hachiman kisebb szobra ülőhelyzetbon, páncélo 
san s fején billentyűs föveggol, egy segrestyefé- 
lében van felállítva s apró oszlopsor választja el a 
teremtől.

A templom mögött pompás Iák s virágok ékes
kednek, a papi intézetnek falusias tekintetet köl
csönözve s azt a város egyik legkellemesebb pont
jává téve.

Egész Simoda telő van szent fülkékkel s sz. ké- 
pokkol, melyeket többnyire régi hősöknek vagy 
félisteneknek szenteltek, kik a japánok hite sze

rint az olomok, betegségek stb. fölött uralkodtak, 
kikhez segedelemért könyörögnek, és a kiknok 
haragját imádsággal hiszik oltávolithatni. Ha a 
bálványkép épületben áll, rendesen valamely ma
gaslat tetejét foglalja el, különben pedig a szabad 
ég alatt, úton-útfélen mindonütt találhatók.

A város déli oldalán még egy másik tomplom 
is van, három réz Buddha-képpel, ülőhelyzetbon, a 
középső 20 láb magas, kettő pedig életnagysága. 
Ezt egyszersmind iskolának használják; ogy-ogy 
alacsony hosszúkás asztal van mindegyik növon- 
dék számára, ezeken tanulnak és írnak. A tanító 
egy melléképületben lakik, neje pedig a házi-fog
lalatosságot végzi és a házi kertet tartja rendben. 
Az iskolában használt könyvek Confucius és Me- 
neius müvei.

Simoda környéke festői, a föld termékonységét 
iparkodás- és szorgalommal emelik. A sziklák 
mind vulkán-természetüek, a fekete talaj csak 
egy kis agyag-vegyüléket igényel, hogy a legjobb 
termővé váljék.

Távolabb a várostól, hol a lágy zöldkő kezdődik, 
fent, magasan a hasadékokban nagy üregeket váj
tak, itt laknak idoig-óráig, itt tartják hálóikat és 
egyéb halászeszközeikot. A hegyek átalában, 
mind könnyen mászhatok, fedve sűrűn nőtt fákkal, 
melyek nagymennyiségű faszenet szolgáltatnak; 
de már a magasabbak teteje kopár s csak apró 
durva füvet teremnek.

Simodától északra nyúl a jól miveit s az Ino vize 
által keresztül folyt völgy, kedvenc sétahely о az 
idegeneknek. A földbirtokokat alacsony gyalogút 
választja el és a hegyoldalakból folyó patakokból 
öntözik. Inodzu vize Hongo kis falutól Simodáig 
2 angol mértföld s elég mély, hogy kisebb hajó
kat megbirjon, melyeken követ, kőszenet, elesé- 
get s épületfát szállítanak. Simoda és Ilongo közt 
a lakházakat az országút mellé építették s ez több
nyire kőtáblákkal van kirakva. E házak némelyi
kében halat, ételeket s olcsóbb portékákat árul
nak; találtatnak köztük műhelyek is, de a leg
több földmivosek és napszámosak tanyája. Két 
ris- és árpakása malom tűnik szembe az útfélen s 
Hongoban is van 3—4. Némelyiknek csak 4 vedre 
van, melyek az e célra alkalmazott zsilipből lassan
ként vízzel telnek meg és épon eleget fordulnak, 
hogy a töröt egy lökéssel fölemeljék s okkor meg
állapodnak mindaddig, mig a legközelebbi veder 
tele nem lesz. Még ogyszorübb a gépszorkozote 
azoknak, hol a viz mindaddig foly egy kanál
forma lapátba, mig súlya nehezebb nem lösz a tő
rénél, okkor azzal ogyot üttet s ogyszorsmind a 
lapátot is {'elfordítja, bogy a viz belőle kiürüljön.
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Eg y  hét  t ö r t é n e t e .
(April 19.)

(VK.) „Hogy van?“ kérdeztük e napokban 
egyik ismerősünket, kinek légköre a politika. — 
„ügy, mint a csúzos ember szokott lenni a szeles 
idő előtt“ — feleié. Látszik, bogy pesszimistá
val volt dolgunk, ki a pár nap múlva megnyiló 
országgyűléstől viharokat vár. Az optimisták — 
mint mindig, most is — boldogabbak. Ők úgy 
érzik magukat, mint harcosok a csata előtt: iz
galmasan várják a diadalt, vagy legalább a küz
dést.

E kétféle hangulat jellemzi a hetet. Künn a 
várakozás csöndje, s benn a kedélyekben élénk 
izgalom: aggodalom és remény, a szerint a 
mint kinek-kinek mily vérmérséklete van. Az 
országházban még csak a rendezők szerepelnek, 
de a klubbokban már estéről estére élénkebbé 
válik a pezsgés. Mindig sűrűbben jőnek a vete
ránok és újoncok. — A megerősbült ellenzék leg
előbb is azzal mutatá be erejét, hogy már előre 
kétfelé szakitá magát: a szélső-bal külön helyi
séget bérelt. Volt, ki azt inondá: elhamarkodta 
a dolgot. De aligha! Inkább bölcsebb volt mint 
valaha, előre belátva, hogy sokkal jobb össze sem 
kelni, mint később elválni. — A Deák-kört újra 
rendezték be, s termei már is megélénkültek. Ter
veznek, számítanak, tanakodnak : ki lesz az el
nök, (mondják, hogy Somsich Pál,) s kik a jegy
zők ? Ez utóbbi nagyobb bökkenő, mint az első, 
inéit a választások megtépték e párt szép tolláit 
is : hiányzik Horváth Lajos, hiányzik Osengory 
Imre. Újoncokat kell léptetni a kipróbáltak he
lyére.

Feszülten várja mindenki az országgyűlés meg
nyílását : a trónbeszédet, a válaszfelirati vitát s a 
sokat pengetett reformokat. Még nehány nap, s 
ismét a Sándor-utcában fog dobogni az ország 
szive.

A megnyitás városi és művészeti ünnepekkel 
esik össze: Liszt jön, bemutatni „koronázási mi
séjét,“ hogy a múzsa is egy „veni sancté“ -vel lép
jen ki a törvényhozás új folyama előtt; Pestvá
rosa pedig a József nádor szobrát leplezi le, (a 
mint kitűzve van: már a jövő vasárnap). József 
nádornak az ország már rég emelt egy maradandó 
emléket: s ez az 1848-diki törvények első cik
kelye, melyben félszázados működéséért a „nem
zet hálája“ van bejegyezve. Sőt szellemének egy 
élő emléke is köztünk jár, érez és beszél: fia, 
József főherceg, ki nem csak Magyarországon 
született, hanem magyarnak is neveltetett, többi

testvérével együtt. Az érc-emlék, melyet most a 
Józseftéren lepleznok le, országos ünnep loond 
ugyan, de egyszersmind külön hálaíinnopo Pest 
városának, mint a melynek boldogitása és szépí
tése az elhúnyt nádor egyik legkedvesebb törek
vése volt. Csak Széchenyi gondolt annyit a fővá
ros szépítésére, mint ő, ki szépitési terveivel meg
előzte e „legnagyobb magyart“ is. Ö adott Pest
nek tüdőt a városligetben, melyet Nebionnel egész 
parkká alakíttatott, hogy járjanak bele. Ö tette 
kertté a Margit-szigetot. О alakittatá az első szé
pítő bizottságot. Ő volt első nagyobb jótékony 
intézeteink leghathatósabb támasza. Egy árva
ház, egy műegyetem viselik nevét, s egy tér, 
melynek arányos házai és zöldelő ligete mindig 
emlékeztetni fognak arra, hogy József nádor a 
szépség vonzerejével kívánta fölemelni Pestet. 
Nem hivatalos pompa, nem külső loyalitási hódolat 
lesz tehát ez ünnepély, hanem őszinte érzület 
kifejezése azon férfiú emlékezete iránt, kiről Kos
suth Lajos egykor a megye termében emelkedet
ten mondá : „ott állott pártharcaink közepette az 
ősz nádor, s patriarchal szelídséggel emlékezte
tett, hogy küzdésünk közt is testvérek vagyunk.“

Még nyelvünk is — mint о nagy ékesszóló ki
fejező — „az ő karján emelkedett a trónig.“

Az első főhercegek, kik magyarúl jól beszél
tek, szintén az ő fiai voltak. Azok mentek elől 
a példával, melynek ma már annyi megnyerő nyi
latkozatát hallhatjuk a királyi pár ajkáról.

Királyné О Felsége mindig egész örömmel tün
teti ki, hogy ö a korona és szive által magyar 
hölgy lett. Jókaitól „A szerelem bolondjai“ regé
nyét a logszivélyesb szavakkal fogadta o l; a má- 
ria-utcai bölcsődét meglátogatva, mindenkivel 
magyarúl beszélt; sőt nehány nap előtt egy ma
gyar levelet is irt — Deák Ferencnek. E levél 
meghívás volt egy szükebbkörü udvari ebédre, a 
meghívás e módja pedig páratlan kitüntetés.

Sőt több is történt. A királyné figyelembe vette 
Deák Ferenc rendes szokását, s az ebéd idejét 
sokkal előbbre tétető — az ő kedvéért. Lehet 
képzelni, hogy a ritka vendég mily szivélyos lá
tásban részesült a palotában. A részletek azonban 
ismeretlenek maradnak, miuián ez igénytolcn 
nagy ember, ki mint Cincinnátus az egyszerűség 
mély erényét bírja, nem oly forrás, melyből a 
hírlapi Fáma könnyen meríthetne. О nőm szokott 
beszélni magáról, sőt nem is igen mutatja magát. 
A városligeti fák még nőm zöldülvén k i : nincs
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sehol, csak otthon. Nem láttuk még az akadémia 
közülésén sem, az igazgató tanács tagjai között, 
kik mindig szép számmal jenek — diszmagyar- 
ban, kardosán, — a tudomány ünnepének fényét 
emelni.

A mostani közülés a 2Ö-dik volt, a miből lát
ható, hogy az akadémia már — a közönséges 
életkor szerint is — belépett a teljes érettség idő
szakába. S ez év rá nézve: megújhodás éve. Re
formokat léptetnek életbe, átalakítják az osztályo
kat, rendszerezik és szaporítják az üléseket, az is
meretek terjesztésére tágabb kört nyitnak, s az 
igazgató tanács aristokratikus formáját félretéve : 
ezentúl tudósokat is választanak bele.

Különben az akadémia a múlt héten úszott a 
„tömjén“ illatában, mint egy valódi templom. 
Egyik nevezetes főpapunk árasztá el e szent il
lattal. Iiaynald érsek, ki tiszteleti tag, két felol
vasást tartott egymás után : az osztályban és köz
ülésben, „A széni Írásban előforduló gyanták és 
mézgák termő növényeiről,“ köztük a tö m j é n- 
r ö 1. Ez különben csak egy töredék ama neveze
tes munkából, melyet a „Szentirás növényeidről 
ád ki, gyönyörű képekkel. Örvendetes, hogy 
bonne egy tudományszak ily buzgó és jeles mű
velőt talál; s örvendetes, hogy akadémiánkat egy
szerre háromfélekép támogatá: tollal, élőszóval 
és bőkezűséggel. Igazi bőkezüséggol, mert e na
pokban tizezer forinttal lépett az alapítók közé.

A közülésnek, melyről szólani akarunk, igen 
nagy közönsége volt. A high life hölgyein kivid 
minden müveit osztály bőven volt képviselve. 
Azok persze nem jőnek irodalmi előadásra, ha
csak Dumas nőm tart „causerio“ -t. Hanem annál 
jobban jőnek azok, kik nem annyira előkelők, 
в cimergombjuk kevesebb, mint műveltségük. A 
férfiak osztályaiból nem hiányzott egy fok sem, s 
a miniszterelnöktől kezdve a legszegényebb tanu
lóig az értelmiség minden árnyalata együtt volt 
látható.

13. Eötvös megnyitója, Arany titkári jelentése, 
(Jregüss emlékbeszéde Erdélyi János fölött s 
Iiaynald népszerű értekezése képezték a műsort. 
A megnyitó visszatükrözte Eötvöst, mint költőt a 
találó képekben, mint kultuszminisztert a „nép- 
nevelés“ hangoztatásában s mint állambölcsészt 
az eszmékben, melyekkel a tudomány hatalmát 
és befolyását cmolé ki. A felolvasók mind élje
neket kaptak; Iiaynald tömjént is a tömjénért; 
éljont kapott a Horváth Mihály neve is, kinek az 
idei nagyjutalmat Ítélték oda „Magyarország 
történetéért.“

Mi az akadémia ágas-bogas élőfáját illeti: ez 
az idén nem nagyon terepélyesedett. Kapóit egy 
lombot (ha a tiszteleti tagságot annak vesszük) 
Szabó Imre kanonokban, s két levelet a termé
szettudományi osztály két uj levelező tagjában: 
dr. Hirschler hires szemészben és dr. Say Móric
ban. Aztán négy „külföldi oltványt“ , köztük 
a miskolci származású Klein Gyulát, ki a „Dráma 
történetében“ ép oly nagy, mint korszakos mun
kával gazdagitá a német irodalmat. Szász Károly 
pedig, ki az akadémia „laureátusa,“ s ünnepi 
költő, mint az angoloknál Tennyson, egygyel 
fölebb lépett — levelezőből rendes tag lett : ennyi 
a gyarapodás és változás.

Az akadémiának jó : ő ünnepelt; nagyobb baja 
van a nemzeti színháznak, s nem az „olasz opera“ 
miatt, mely végre is kezd mindig több elismerést 
nyerni, hanem mert — vesztett.

Vesztesége — Jókaimé.

E név többet kifejez, mintha mi hasábokon át 
irnók le, hogy mit bírtunk s mit vesziténk el 
benne. Elég annyit mondani: az egyedüli fényt, 
mit a tragédia egyszerű fenségéből még bírtunk. 
О az utósó rómainő volt színpadunkon'— s impo
sant palástját lo kellett tennie, mert a mai szin- 
házi divat francia csipkékre szórja pénzét.

Két ok volt, a mi miatt visszalépett. Egyik az, 
hogy egy pár lap emlegetni kezdé, visszalépését, 
holott a művésznőnek nem volt szándokában. A 
másik meg az, hogy az érzelmes dráma képvise
lőjét — szerződési előnyök által — fölebb he
lyezők a tragikai szakmánál, mely világszerte 
mindenütt bírja az elsőséget, vagy logalább — 
s Jókainé som kívánt többet — az egyenlőséget.

Ha volna, ki a visszavonúlt művésznő helyét 
csak némileg is pótolhatná, könnyebb lenne a 
veszteség. De a tragikai trón nem oly hamar tölt
hető be, mint az országoké, hol már a holt király 
mellett éltetik a következőt. Itt várni kell, sokáig, 
és sok helyen hiába : a hely üresen marad. Fran
ciaországban bokrostól terem a színésznő künn a 
kövezeten is — s Rachel után még sem jött más. 
Bizony nálunk még nehezebben fog jönni — 
Jókainé után. Hanem jönni fog sok este, midőn 
majd keresni fogjuk a „Coriolán“ nagyszivü any
ját, és nem találjuk meg csak — árnyékát. S a 
Coriolán anyjával együtt oda lossznek mind a 
történelmi magyar hölgyek, a nemes homlokkal, 
a deli termettel, az orgonatoljü hanggal — s ki 
tudja kiben és mikor támadnak föl újra!
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V é g  у e s  k ö z
Történeti naptár. Áprilhó. 21-dikén. 21. Numa 

Pompilius született és Róma alapittatott Kr. e. 
7ő3. — Racine j* 1699. —  Kossuth Lajos szüle
tett Monokon 1805.

22. Constanzi zsinat vége 1418. —• Kant szü
letett 1724. — Mária Valeria fhgnő született 
Budán 1868. — Humbert olasz hg és Savoyai 
Margit esküvője 1868.

23. Cervantes f  1616. — Napoleon győzelme 
Regensburgnál 1809. —  Schakespeare született 
1564 és meghalt 1616. — Rózsa Sándor szabadon 
bocsáttatik 1868.

24. Ferenc József ausztriai császár és Erzsébet 
bajor fhgnő esküvője 1854. —  Ausztria ultimá
tuma Sardiniához 1859.

25. Kmetty György 1865, Torquato lasso 
1595, Celsius 1744, Cooper 1800 f f .  — Ebergé- 
nyi Júliát, gr. Chorinskyné megmérgezőjét 20 évi 
súlyos fogságra Ítélték Münchenben 1868.

26. Uhland született 1787.
27. Suwarow és Melas győzelme Moreaun Cas- 

sano mellett 1799. — Palóczy László az 1861-diki 
országgyűlés korelnöke f  1861.

Közli : V. A .

— (/Íz állatok életereje.) Az állatok életerjét a 
temészetvizsgálók különféle tapasztalatok utján 
megvizsgálták s nagyon érdekes adatokra buk
kantak. Itt tehát célunk lesz az olvasót néhány 
állat életerejével megismertetni. Ha egy férget ve
szünk, és azt éles késsel szétvágjuk, a mennyi 
részre van osztva, valamennyi rész élni fog, és tö
kéletes féreggé fog kinőni, s igy az elvágás által 
nemcsak hogy nem oltottuk el az életerőt, hanem 
új életet teremtettünk. Vizsgáljuk a békák életer
jét. Caradori természotvizsgáló bebizonyitá, hogy a 
békáknak ritkított levegőben csak 6— 7 nap múl
va van végük. Ha rósz levegőbe hozzák őket, ak
kor 5 —6 óráig tartják ki, s ha ezután friss leve
gőbe hozzuk, ismét felélednek. A  viz alatt 7— 8 
óráig elélnek. Ha olajba tétetnek, néhány perc 
alatt megszűnnek élni, főtt vízben szintén igy jár
nak. Sok példa van rá, hogy ha a békák meg- 
csonkittatnak, elélnek 2— 3 napig. Ismeretes a 
gal vanismusnak ereje a béka combjánál; ha a 
béka combját besózzuk, akkor rángatózni kezd. A 
teknösbékék hosszú éieterejüek, a teknős békák 
elélnek ritkított levegőben, rósz légben is, s olaj
ba mártva (Caradori szerint) 36 —38 óráig is. 
Még csodálatosabb a teknősbékák életereje, ha 
tudjuk az adatokat, ha tudjuk, hogy a teknős 
békák agyát ki lehet vonni, s még 6 —7 hó-

Pesten. Nyomatott az „Athenaeum" irodalmi és nyomdai r. társulat nyomdájában. 1869.
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.©ЗУ emlékiratot *  (Becses éremgyiljtemény) van Mátyus Nép. Já- 

Andrísex Щ,. immeaterelnöfaiek. A b nos úr birtokában, mely tavaly к  köztelken ki is  
emlékirat szerint »  három évi kiépítést időtartam- volt állítva, 61Ö0 darabból áll, négy u. m ó-fföröe 
M  <tó6fi7 n .  ^ r e ) 2 ^ ,0 W f t o t ;kelloneaz°rszá. római, magyar és középkori Щ у Т а Л ^ ! ’ 
в“  f  ̂ “ У^О* *  ^  e® 20« 1̂ 1 gy^föm ény megvételére most külföldi szakértők
egyréazt a központi tengeri hatóságáltal meg- ajánlkoztak, birtokosa azonban jobb szeretné a 
kezdett^pitk^sek ^ végeztetnének be, másrészt hazában adni el. Ha tehát valamelyik itthoni in- 
ped% iiÄneban, _ Martinsizzában, BücCanában, tézet venné meg : a külföldieknek megszabott vé- 
Portoréban, Novi és picében kikötő-nyitások vi- telárból öOOO frankot engedne el, & a d v á n  
tetnöc ku . ‘ • , /  még 24 jeles éremtani munkát, s több mint négy-
, . {.wd̂ dbtyil nyék) hogy befolyásos körökben száz darabból álló ásvány-gyűjteményt,
keringő hírek szerint: ahorvátlmtórfovidék fel- * Nálunk minduntalan tesz-
osriatáw Ä ielö№  meg f<» történpi, ®  társb an , nek egéezen meglepő felfedezéeeket,melyek azon- 
“ ldf B h0rVí *  í ? '  b“a rendszerint úgy vesznek el a semmiségbe,

tartattok, ö Felsége a király mint a homokba fotó patak. Kívánjuk, hogy ne 
elnöklete alatt, в a horvát-süavOn határőrvidéknek legyen ilyen sorsa a legujabbnah is, melytől való- 
* ¥ № ? $ £  eágos lelkesedéssel ir némely lap; £  szerint érdekes
„  leleplezim) e hó 25- fölfedezést tett a császárfüdői távirda-állomás fő- 
íkén lesz- Jtfeghivázt intéznek a főhercegekhez, nőké, Swaben. E  találmány által a léghajózás egé- 
m inisztere^éz, a belga királynéhoz, stb. József szén uj stádiumbalép.Swabenurnevezetesen töb- 
“ к®*®®?®! * i« d ^ é g U ® g  kénk föl ; a horvátor- évi tanulváttyozás után oda tökéletesítette á légi 
ezági hatós^okak Bedekorics miniszter á lta l,A  utazást, hógy a léghajót égy archimedesi csavar 
jász-kun kadétb ől, melynek a nádor fökapitá- segélyével, mely villanyosság által hozatik mos- 
nya volt, küldöttséget s bandériumot virnakj gr. gásba, ezentúl bármely irányban is lehet kormá- 
Ráday Gedeon vezetése alatt. A  müintézeteket is úyoznL E  részben kitűnő tekintélyek, mint Peter- 
meghívják, valamint Halbig tanárt, a szobor ké- mann Gothában s az „Aréonautik Society“ Lon- 
szitőfét. A  szobor nemzeti szín kelmébe fesz lep- dontan, nagy elismeréssel szólották Swahon taiál- 
Jezye.0 fekégök sátrát igen díszessé teszik. Mi- mányáról, s hozzá hízelgő sorokot intéztek. Swa- 
se helyett rövid fÖlezentelési szertartás lesz, mely ben ur léghajójának teljes fölszerelése 6000 Üba 
után Gamperl polgármester előadja a szobor tör- kertti, s áz több éven át használható. Az f i  taktf- 
ténetét, mialatt ő felsége intésére a lepel lehull s mányt egy angol —  hir szerint —  m ogakarjavá- 

; az emtókré, zeneszó ipel- 'sárolni a katonaieélokra fölhasználni.
|y Ő^kor kezdődik Pest • » »  ezredik évfordulójáén) istoét

egy más áldozatkész- főlelevemtik a tervet, hogy a GteHért-hégyre nem* 
e napot: díjtalanul gjání- zeti pantheont kellene emelni, közadakozásból. 
Ж által létesített müegye- A  nagy ünnep húsz év mutva lesz, valóban ideje 

■ V  ; tehát, hogy e napon valami maradandó emléket
h)e hó 10 én elhatározták, adjunk át a késő kornak, 

tó-egyletét“ alakítanak, s * Apr. 14* és 15-ik közti éjjel
n bizottmányt álakitottak. a kalocssi gyógyszertár kétszárnya erős vasajtóját 
bfttrék magypr van, í  a • az utcáról klfeszitettők, itíí üvegajtó egy ablak-

S  en jelentek meg; A ^  egylet célja : tábláját betörték, az igy nyert nyitáson be- 
а Ьашй irodalom és közügyek iránti nyúlva az üveg-ajtóban T<?vő kulcscsal ezen 

táplálása, és segitséget, útbaigazítást belső ajtót is fölnyitották, é s »  gyógyszertából el- 
ngdkát kereső hazabelieknek. loptak —  14 üveg mérget mind nikotin tartalom-

* (Gjfulairól az angt>l ь8реЫШтл) egy hosszabb mai: Semmi egyebet hogy pedig az illetőknek 
<n k k ef# ,ae j«^ ;tó l^ ú sM éen ov ella irÓ ró ln ag y  csak is méregre volt szükségük, «tikéit tetszik, 
elismeréssel SZófrÉlböseéléseit ismerteti, de meg- m ertkétcukor tartalmú üveget, miután—-mint 
emlékszik Gyulai egyéb irodalmi működéséről is. látszik —  meggyőződtek, hogy az nem méreg, az 

*  (Vizmü PesUn,yÁpesti takarékpénztár, mely ajtó-küszöbnél szépen letettek és ott hagytak. Ezen 
jótékony és közhaszon célokra már annyit áldozott^ körülmény viszont a tolvajok sZakértelmességét 
most ismét egy szép terv kezdeményezője lett. bizonyítja. —  A  gyógyszertár a városház köz- 
Ugyanie l2 ,000  ftot resolvált egy nagyszerű viz- vetlen szomszédságában van, és hogy ily zörgéssel 
m ü rb m ely  a párisi Place de la Concorde vizmtt- járó betörés mégis sikerülhet, abban leli magya- 
vének mintájára » ’.yáresházterét díszítené. Egy- rázatát, mivel a kiknek ott kellene lenni, rendesen 
úttal felszólító a tárw nt á várost: ez alapot a ma- • nincsenek ott, hanem de regula ákorcsmában isz- 
gá részéről, illetőleg gyűjtések által is növelni. nak, különben a gyógytárt a gyógyszerész ár háló-

*  (ACorvina réetvéhytdreulat) válasZtmányiülé- ezobájátólegykisüvegrftóvála8ztjaél,ésöe6ha* 
aében elnökké —  miután Tttrr István altábornagy ' lőtt semmit.






