




Egy koronázott költőről.
(Tennyson Alfréd.)

Dante és Petrarca korában még valósággal 
megkoronázták a kitűnő költőket ; akkoron az 
ünnepelt és kiválasztott férfi halántékai köré 
nemcsak jelképileg, de valósággal borostyánt fűz
tek s igy ama ré
gi jó  időkben a 
nagy költők nem
csak eszményileg, 
de bizonyos te
kintetben szertar
tási lag is a kirá
lyok rangfokoza
tában állottak.

A költők meg
koronázása mai 
napság a könyv

kereskedők és 
színigazgatók ki
váltsága , avagy 
nagy ritkán még 
a királyok is fel
használják előjo
gaikat, a szájuk 
ize szerinti költő
ket itt-ott udvari 
t a n á c s o s o k k á  
vagy lovagokká 
nevezvén ki. A 
költők megkoro
názásának intéz
ménye azonban, melynél fogva t. i. közülök a leg
nagyobbak nyilvánosan és ünnepélyesen tüntot- 
tettek ki, mai nap már nincsen szokásban.

Hajdanában azonban nagy volt az úgynevezett 
„udvari poéták44 száma is ; volt ilyenje nagy 
Mátyás királyunknak, részint az volt Voltaire is 
nagy Frigyes udvarában ; de sőt a legkisebb feje

delmi udvar sem 
nélkülözheté ezen 
kétlábú, tollatlan 
állatot , a kinek 
farkcsóválás közti 
tömj én ez és e, rith- 
musokban való 
dicsőség - trombi
tálása a fényűzés 
kellékeihez tarto
zott. Jelenleg már 
csak egy „udvari 
poétát44 ismerünk, 
s pedig azon ál
lamban, hol a leg
tágabb e g y é n i  
szabadsággal cso
dálatosan vegyül 
össze számos ko
pott régi szokás, 
t. i. Angliában. 
Ezen udvari poéta 
neve : Tennyson 
Alfréd.

Csodálatos le
het, hogy a hajda

ni közvéleményt az angol királynő saját szemé
lyében egyesítette, midőn Tennysont nemcsak 
„udvari,44 hanem egyszersmind borostyánnal meg-
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koronázott (poeta-laureafus) költővé nevezte ki, 
de szerencsére, ez a választása nem volt hibás.

Megtörténhetik, hogy valamely költő a legkitű
nőbb müveket teremti a nélkül, hogy a nagy kö
zönség megértené s méltányolná ő t ; Tennyson 
Alfrédra nézve azonban ez sem alkalmazható, 
mert ünnepélyes kitüntetését elismert siker előzte 
meg s abban minden Ízléssel és iroda’mi kép
zettséggel biró ember megegyezett, hogy Anglia 
a jelenkorban Tennysonnál tökéletesb költőt nem 
bir felmutatni. A mi irodalmunkban tüzetesebben 
legelőször Szász Károly ismertette őt a „Buda
pesti Szemle“ hasábjain.

Tennyson a költő állása és hivatása teljes tu
datával bir; ő kétségbevonja a közönség azon 
jogát, hogy az a költő magánéletébe avatkoz- 
hassék s megtagadja a bírálótól ítélete jogossá
gát. „Ne hangold le — úgymond — a költő ke
délyét, mert te annak mélységét be nem láthatod. 
Világosnak, verőfényesnek kellene annak mindig 
lennie s kristály-patakként odább csergedeznie. 
Te, sötét szemöldü ál bölcs, ne lépj közelebb, mert 
szent ez a hely. A ravaszság mosolya s *a fagyos 
gúny nem valók ide. Én szentelt vizet akarok 
szórni azon borostyán-bokrok fűszeres virágaira, 
melyek e helyet övezik. A te szívtelen szavadra 
elhervadnának a virágok, mert a te szemedben 
halál van s lehelleted fagyos.“

Tennyson ilyféle költeményeiből nagy izgatott
ság s érzékenység, a közönség Ítéletének megve
tése ép úgy, mint az egyesé, s oly büszkeség szól, 
moly a költő létezésével nyilvános ellenmondás
ban látszik lenni. Az ily módon beszélő költőnek 
azt kellene hinnie, hogy ő csak önmagáért, s nem 
a népért létezik, s ha ezt hinné, ez vagy ember- 
gyűlölő betegségre, vagy a legvastagabb önzésre 
mutatna. Tennyson azonban még sem hiszi ezt 
komolyan, mit azon költeményével is elárul, 
melynek jelszava Shakespeare ezen mondata: 
„Atkozott legyen, a ki háborgatja csontjaimat!“ 
„Átok — úgymond — azon bolondokra, kik az ő 
(a költő) hamvainak nem hagynak nyugtot! 
Irigylésre méltóvá teszik ezek a bokrok és ba 
rázdák jelentéktelen kis dalnokainak sorsát,“ stb. 
Csalogány- vagy pacsirtaként énekeljen a költő, 
— úgymond — s hallgassák ezt az emberek, de 
ép úgy ne ócsárolják, mint nem ócsárolják a csalo
gány avagy pacsirta dalát.

Mindezekből látszik, hogy Tennysonnak oly 
sajátságai vannak, melyeket nem mindenki he
lyesel, s melyek miatt a közönség hangosan való
ban nem lelkesülhet mellette, és sokan állítják, 
ln gy ő már e miatt sem válhatik népszerűvé. 6

költeményeinek som válogatott szavaiban, sem 
képeiben soha sem számított a nép ízlésére, a nép
nek soha sem hizelgett. О a naivitást, vagyis oly 
dolgok természetes előadását, melyek csak a leg
egyszerűbb természetességet tűrik el, nem ismeri, 
s vádolják azzal is: hogy költeményeiben nincs 
ugyan beteges] avagy értelem nélküli dagály, 
hogy azok ugyan bámulatosan ki vannak fa
ragva és csiszolva, mindazáltal oly színűek és 
alakúak azok, melyek a tömeg szellemével nem 
egyeznek meg. A szigorúbb birálók még nyelve
zetét is nagyon keresettnek mondották; mind
ezen ítélet azonban Tennysonnak csak régibb 
költeményeire vonatkozhatik.

Tennyson Alfréd 1710-ben, Lincoln-shire egyik 
falujában született, hol atyja lelkész vala. О a 
cambridgei egyetemen végzé tanulmányait, tehát 
nem azon főiskolában, molyben az aristocratikus 
hajlamokat és előítéleteket különösen dédelgetik. 
1830 ban jelentek meg első lyrai kísérletei egy 
kötetben, s 183/1-ben második kötete látott napvi
lágot^ bár mindkettőben volt néhány kitűnő köl
temény is, nyomtalanul tűntek le azok.

Tennyson erre minden már kinyomtatott és kéz
iratban levő költeményét tűzbe vetette s csak tiz 
év múlva lépett fel egy újabb kötettel, melyben 
igen sok költemény volt a már előbb megjelent 
füzetekből. Vájjon ezen tiz év alatt a nép ízlése 
változott-o annyira, avagy az ítészét jutott lelki- 
isméretesb kezek közé? Elég az hozzá, a harma
dik kötetet lelkesedve fogadta a közönség, s Ten
nyson hire meg lön alapitva.

Ezután pihenés nélkül dolgozott. Kisebb mü
vein kívül 1847-ben „A hercegnő,“ s 1850-ben az 
„In memóriám“ cimü költeménye jelent meg. 
1850-ben az elhalt Wordsworth helyébe a királynő 
megkoronázott költővé (poéta laureatus) nevezte 
őt ki s erre Hálából legközelebb megjelent költe
ményeit a királynőnak ajánlotta. Lyrai költemé
nyeinek 1853-ban már IX . kiadása jelent meg, s 
bár a kirá’yné által megkoronáztatott, s ezenkívül 
„baronet“ rangot nyert, költészete irányát meg 
nem változtatá, hanem megőrizte eddigi magasztos 
önállóságát.

Nagyobb költeményei közül 1855-ben „Maud,“ 
1859-ben „A király idyljei“ (melyekből a pompá
san illusztrált „Genevrát“ most közli az igen jól 
szerkesztett „Magyar Bazár“ szépirodalmi mel
léklapja), s ugyanazon évben „A shalotti hölgy“ 
jelent meg; legújabb nagy költeménye „ Arden 
Énoch,“ s ezen müve, valamint „Aylmers Field,“ 
„Tengeri álmák“ s egyebek tökéletesen megszün
tették azon vádat, hogy nem bir népszerűvé válni.



N i n i v é r ő l .
iix.

(Mily tényleges eredmények szármázlak eddig az asszír emlékek tanulmányozásából s az okiratok megfejtéséből. Az asszír polgá
risultság. Állami élet. A harcviselés módja.)

Az asszír földből kiásott emlékek láttára meg 
vagyunk lepetve azon polgárisultság által,melynek 
azok tükrei. Kopott, töredezett, csonka tükrök 
ezek,[moly romokban azonban még is ott van Asz- 
sziria őskori fénye és nagyságának képe.

A zsidó nép prófétái, kik az asszír hatalom 
kortársai voltak, s ezek után Herodot és Ktéziás 
nagyszerű szavakban emlékeznek meg a ninivoi 
és babiloni királyok dúsgazdagságárál, udvaraik 
terjedelmes voltáról, épületeik ragyogó fényéről; 
s imo, a kétozornégyszáz évig rejtve volt romok 
igazolják az azonkori leírásokat.

Ne higyjük azonban, hogy a keleti világ azon 
őskori társadalma bármiben is hasonlított volna a 
görög Perikies vagy a római Augustus száza 
dához, avagy a mi időszakunk müveit és tudo
mányos társadalmához. A régi kelet polgárisult-

sága ezekénél sokkal anyagiabb jellegű; fejlődése, 
valamint fényszaka is mindig свак költségeken 
alapul, s az nem sugárzik be egészen az értelem 
mélyéig. E két nemű polgárisultság közt számos 
és roppant nagy az ellentét, s az asszíroké nem 
egy pontban érintkezik a barbársággal.

Asszíriában a hierarchia élén az egyeduralkodót 
látjuk. A királyok alakjaival számtalanszor talál
kozunk az asszír dombormivekben, harcias, va
dászati vagy vallásos jelenetekben. Majd trónon 
ülve, kezükben íjat és nyilat tartva, ellenséges vár 
bevételét szemlélve,látjuk őket; majd kétkerekű 
kocsijaikon pillantjuk meg, mely előtt testőrei 
léptetnek, a mint távoli hadjáratából diadal
masan tér vissza. Máskor meg heréltjei kö
rében tűnik elé (kiket szakálltalan arcaikról s 
asszonyias hizott testalkataikról ismerhetni meg,)
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mellette némely jelképes alakkal, melyeknek 
vallási méltóságait kell kifejezniük. Leggyakrab
ban állva láthatni őket, s előttük föembereiket. A 
királyon rendesen cafranggal, s ennek végében 
gyöngyökkel szegélyzett hosszú tunika van. A 
tunika fölé gazdag hímzésekkel alkalmazott kö
penyféle van vetve. Lábain egészen olyan szan
dálok vannak, milyeket Mezopotámiában maiglan 
is viselnek. Füleiről értékes függők lóggnak alá s 
meztelen karjain, valamint kézcsuklóin drága pe- 
recek. Jobb keze övéről aláfüggő egyenes kardja 
markolatán nyugszik.

Nagyon sajnálandó, hogy az asszír emlékeken 
nem találjuk mindazt, a mit az ó-egyiptomiakon, 
t. i. a társadalom minden osztályából való alako
kat, a trón lépcsőitől kezdve a különböző művé
szek, iparosok és földmivesekig. E különbség on
nan ered, hogy Egyiptomban szokásban vala a 
sírok belsejét ékesitő faragott csoportozatokban 
mindazt ábrázolni, mi az elhunytnak méltósága- 
vagy foglalkozásaira vonatkozott; például a bor 
készitése módjának részletei a főpincemesterre,
-— a szántás, vetés, aratás és cséplés a főasztal- 
nokra stb. vonatkozott, mely csoportozatok által 
egyszersmind megismerkedénk azon kor külön
böző házi és mezei foglalkozásai, s a társadalom 
minden osztályának jelmezeivel. A Tigris partjain 
azonban maiglan egyetlen oly sírra sem akadt ik, 
mely az asszir időkből származnék.*) Talán szo
kásban volt az asszíroknál is halottjaikat el
égetni ; Bottá legalább oly temetkezési barlangra 
akadt Khorzabádban, melyben sorba valának 
rakva a meszesedett csontokat tartalmazó urnák. 
Herodot ellenben azt mondja, hogy az asszírok 
halottjaikat mézbe márták az enyészet ellen s 
úgy temették el, s Babilóniában valóban több sírra 
akadtak, különös alakú koporsókkal, melyekben 
a csontvázak még meglehetősen épek voltak.

Valamint mindazon asszir emlékek, melyekret’az 
ásatásokkor akadtak, a királyi palotákban talál
tattak, úgy azok faragványai is csaknem kizá
rólag ezen uralkodók viselt dolgaira és szokásaira 
vonatkoznak. Ezért nem csodálkozhatunk, ha az 
ezeken látható bútorzatok itt-ott nagyszerű fény
űzésről tesznek tanulságot. A mi a tárgyak anya
gát és diszitményeit illeti, mindazáltal feltehetjük, 
hogy azok a mindennapi életben használt tárgya

l j  Kenan Ernő, a „Jézus élete“ s az „Apostolok44 
nevezetes szerzője, de mint orientalista még nevezetcsb, 
Bziriai kutatásairól tett jelentésében phönieiai ere
detű sírokról is emlékszik, milyek például a Byblos (a 
phöniciaiaknál Gebal), ma Dzsebel,1 város környékén 
levők. Szerk.

kéitöl lényegesen nem különböztek. A mi egyéb
iránt a részletes tárgyakat illeti, ezek közt sok 
jellemzőt találhatunk, melyek a mai keleti szoká
séitól elütnek ; igy például az asszirok székükén 
ültek s miként mi nyugotiak : asztalokon étkeztek. 
A székek s asztalok gazdagon sjó Ízléssel valának 
diszesitve, például oroszlán-talpakkal, állatfejek
kel stb. miként napjainkban.

Az öltözetek (legalább az udvari emberekéi,) 
hasonlókép nagy fényűzésre mutatnak. Ezek ren
desen hosszabb vagy rövidebb tunikából, külön
böző alakú köpenyekből, hosszú cafrangos övék
ből s himzett vállszalagokból állottak, s mindezek 
Ízlésesen valának földiszitve. Hímzéseik igen szé
pek, melyeken az arabeskek, rózsák, virágok, fo 
lyondárok és állatok fantastikus vegyüléke iga
zán kellemes hatást költ.

Miként a keletiek átalán, az asszirok is nagy 
gondot forditottak szakállukra, s jellemző rájuk 
nézve, hogy a férfiság ezen ékét mindig fürtökbe 
fonva látjuk a dombormiveken Igen jól ápolt ha
juk szintén apró fonadékokban, s gondosan elvá
lasztva omlik vállaikra. *')

A királyi palotákat ékesítő dombormivü farag- 
ványok némelyikén egyetlen női alakot som lát
hatni, csak olyanokon, hol az elfogott ellenségek 
mutattatnak fel, melyeken aztán a két nomboliek 
vegyesen jőnek elő. A faragványok legnagyobb 
része harci jeleneteket, hadgyakorlatokat, hadi 
meneteket, ostromokat, csatározásokat s hason
lókat tüntet elő. Az asszir harcosok részben lánd
zsák- és nyilakkal fölfegyverzett gyalogokból, 
részben párthus módra ollátott lovasokból, részben 
pedig kétkerekű szekéren vágtató ijjászokból 
állottak.Iierodot hasonlónak mondja az asszir had
sereget. Voltak zászlaik is. Egyik, kétkerekű 
szekéren ábrázolt vezér elénk tünteti, hogy mily 
roppant pazarsággal ékesítették fel az asszirok 
lovaikat.

Az asszir dombormivek elég tárgyat nyújtanak 
nekünk következtetést vonhatni arra nézve, hogy 
hadviseléseikben milyen volt a támadás, s milyen 
a védelem. A magukkal kereken hordott kosok 
az ellenséges falakon rést törni használtattak. 
Egyik harcmezejük szörnyű zűrzavart, összogo- 
molyodást ábrázol; itt levágott fejek, ott a bevett 
helylyel szemben elevenen nyúzott vagy fölnyár-

* ) A hajnak apró fonadékokba szedésével ina is több 
népnél találkozunk, kik közül jelesen az afrikai abes- 
siniaiakat s némely negroida-törzseket említünk fel. Hát 
a mi magyar juhászainkat, kik négyes varkocsba szedik 
hajukat, melyik olvasónk nem ismeri V (Szerk?)
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sóit foglyok szomorú fogalmat nyújtanak arról, 
hogy milyen volt azon korban a liadviselés módja. 
Más faragványokon meg tengeri harcot látunk, 
melyek terjedelmes álló- vizeken vagy folyókon, 
vagy magán a tengeren folynak. Ez utóbbiak 
kétségkívül az asszíroknak a phöniciai partokon 
folyó harcaikat ábrázolják. Egy másik csoporto- 
zaton, — mely a diadalmas királynak távoli bad-

kivételkép — a zenészek mögött nők és gyei" 
mekek énekelnek.

Az asszirok vadászatai szintén harci jelenetek, 
s ilyekkel igen gyakran találkozunk dom- 
bormüveiken. Voltak oly királyi vadászataik, 
melyek csaknem hadjáratoknak látszottak, s me
lyekről némelykor maguk az ék-iratok is meg
emlékeznek. Azon időkben a Tigris és Eufrates

Vadászatot ábrázoló asszír dombormű. („Ninivéröl“  eimü cikkünkhöz,)

járatából való visszatérését mutatja, — a fejede
lem előtt éneklő kart és zenészeket látunk lép
delni. Zenoszerük bosszú trombita, síp s valami 
könnyű hárfaféle szerszám. Némely zonész kettős 
sípba fúj, másik meg egy-húros, maga előtt hor
dozott szerszámra kis pálcácskával iitöget. (Nem-e 
ez első csirája a cimbalomnak ?) Több személy a 
zeneszó idényeire látszik táncolni, s végül —

partjait zaklató fenevadaknak: az oroszlánok', 
tigrisek- és bölényeknek kiirtása szinte nagyobb 
szolgálat volt az országra nézve, mint valamely 
uj tartomány meghódítása. Midőn a szentirás 
Nimródról, Babilónia első gyarmatosítójáról igy 
szól: »nagy vadász vala ez az Ur előtt,“ a szent 
könyv e szavait bizonyára nem jelképes, hanem 
szószerinti értelemben kell venni. Hasonlóval
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mezőjén, a hol különbon minden legkisebb je 
lenség is pontosan kitűzött szabályok szerint 
történik.

Minthogy minden természeti testek a növe
kedés és folytonos kifejlődés törvényeinek van
nak alávetve, s ez alap föltételek teljesedése után 
a szerves élet többnyire bovégzettnok tűnik fel, 
ennélfogva a növények is bírnak bizonyos élettar
tammal, vagy más szóval: meghatározott kort 
érnek el. De látni fogjuk, hogy az egyedek sok
félesége, különböző alkatuk, az ez által meg
kívánta* ó más-más tápmódjuk, s több hasonló 
eltérések miatt itt sem lehet átalános tételt fel
állítani, hanem, mint mindenütt, részletezni kell.

Csak Az egyvirágzatu növények életkorát 
lehet szabatosan meghatározni. Ezek alatt értjük 
mindazon növényeket, molyok, miután először 
virágoztak s magot termének, elhalnak; s ezek 
ismét eloszlanak egyévi vagy nyári növényükre, 
a melyek egy évben csíráznak, lombosodnak, 
bimbót bájtnak s gyümölcsöznek, mint például a 
nyári gabona, len s a kender; kétéviekre, melyeknél 
a kifejlődésig folyamat két évig tart, mint téli gab- 
nánk s a téli repce ; s végre sok éviekre, a molyok 
ugyan szintén csak egyszer mennek át a fejlődési 
processuson, de a növényrészek kifejlődése több, 
néha sok évokig tart, a mikor az első virágzás 
és gyümölcsözés után az egész növény elhal. Ez 
utóbbi esetre például szolgálhat az u. n. százéves 
Aloe (Avage amorieana), moly hazájában 5 — 10, 
de kertjeinkben gyakran 50— 100 év múlva 
éri el virágzási korát, a mi után be is végzi életét. 
Tehát csak az egyvirágzatu növényeknél áll be 
a növény élet fokozatainak egyszeri befolyása után, 
és — a csiraképos magot előhozván — a leg- 
magasb fok elérésével az egyed halála.

Egészen máskép van ez azon növényeknél, 
a melyeken a tő-, virág- в gyümölcsképző- 
dések ogy és ugyanazon ügyednél többször ismét
lődnek, a mennyiben a megmaradó szár vagy 
törzsök minden évben uj hajtásokat, s ezeken 
virágokat hoz elő. Itt ismét több osztályt kell 
megkülönböztotnünk ; tartós (peronnis) növények 
azok, a melyeknél ogy földbe rejtett gyökér-alakú 
szárrész télen át eltart s tavaszszal a föld felett 
ágakat hajt ki, molyok, miután virágoztak s 
gyümölcsöztek, még ugyanazon évben elmúlnak ; 
fanövények alatt pedig azokat értjük, melyek 
mogfásult törzsükkel a földön megmaradnak. 
Különösen ez utóbbiak, a fanövények azok, 
molyek a szünteleni virághajtás- és gyümölcsö- 
zésnél fogva majdnem határtalan korral látszanak 
bírni.

Ha valamely fának életidejét akarjuk megha
tározni, csak az u. n. évgyűrűket (az évenként 
letelepedett s megkeményedett farétegekot) kell 
megszámlálnunk, a mely mód már számos észlelet 
után helyesnek bizonyult.

A murteni győzelem emlékéül 1476-ban Frei
burg mellett (a Svájcban) egy hársfát ültettek; 
1831-ben 13 láb s 9 hüvelyknyi körületü volt, 
tehát középszámmal a törzs évenkint l ®/4 — 2 

vonallal növekedett. Egy Freiburg melletti fa
luban bámulatos nagyságú hárs áll, a mely már 
1476-ban óriási terjedelme miatt hires volt, s 
1831-ben a földszintül 4 láb magasra 36 láb vas
tagsággal birt. Ha a fentebbi első középszám 
szerint számítjuk e fának törzs- növekedését, úgy 
találjuk, hogy későbbi korban a nagyobbodás 
évenként mintegy 7;t vonallal fogyott. De még 
ezenkívül számos példányok vannak, a melyek 
nem igen messze állnak az 1000 évtől.

Eléggé tudvalevő az is, hogy a tölgyfák igen 
jelentékeny magasságot s vastagságot érnek el, s 
ezzel, természetesen, nagy kort is. Az évgyűrűk 
szabatos megszámlálása azon eredményre veze
tett, hogy a tölgyek 800— 1000 évig éltek.

Jeruzsálemnél az olajhegyen találkoznak olaj
fák, a melyek kora mintegy 2000 évre tehető. A 
tüfák közt vannak magas életkort tanusitó pél
dák a vörös fényűről s találtatlak példányok, a 
melyek 10 láb átmérő mellett több mint 1100 évi 
korra mutatnak. Ugyanez áll a hazánkban is, kü
lönösen Erdélyben tenyésző tiszafáról (taxusbac- 
cata), a mely különösen faanyaga rendkívüli ke
ménysége által tűnik k i; Angliában, a Kenti gróf
ság egy helységében van ily tiszafa, melynek 
már 1660-ban 58' s 9" körülete volt; о körületi 
számot vonalakká téve, kijö 2820; és minthogy 
íigyolmezésok után azt tapasztalták, hogy éven
kénti növekedése csak 1 vonalnyi, ennél fogva 
1660-ban majd 2820 éves volt, jelenleg tehát már 
a 3000 éves kort túlhaladta. *)

Azu.n. amerikai ciprusfa (taxodium distichum) 
a mely Éjszak-Ameri ka déli részeiben s Mexi- 
coban tonyész, 120' magasság mellett nem ritkán 
40 lábnyi körületet ér el; ebből van egy példány 
Chapultepec kertjeiben, mely már a spanyol hó
dítás idejében, tehát 1520 körül rendkívüli nagy
ságánál fogva elhiresodett „Montezuma cyprusa“ 
név alatt; egy másik ily fajú s bámulatos nagyságú

* )  A tapasztalat tehát megcáfolja e lapok harmad évi 
folyamának ‘ЛЗ’ -ik lapján 1\ I.-nak azon állítását, mely 
szerint a tiszafa csak 4 — 500 évig é*. K. L,
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fa áll Oaxaca városa melleit, s nem kevesebb, 
mint 37 7a' átmérőjű. Ebből — az ismert növekedési 
viszonyon alapuló számítások után — e fa életko
rát 4000, sőt némelyek 6000 évre teszik. A kalifor
niai mammuthfa (Wellingtonia gigantea) óriási 
példányai, melyek rendkívül magasra, néha 300 
lábra nőnek, 3 — 4000 éveseknek tartatnak. (Seu- 
bert szerint.)

Humboldt egy külsőleg pálmához hasonlító fát 
irt le, a sárkányfát (Dracaena Draco) a melyet 
Teneriffa szigetén látott. E fa 4 5 'vastag, 50—60' 
magas, s már e sziget első látogatói a XV-ik szá
zadban ugyané magasságban találták. Biztosan 
felvehető, hogy ez is már több ezer éves.

A növényvilágban a magas kor legnagyszerűbb 
s egyedüli példánya a majomken у érfa vagy bao
bab fAdansonia digitata), Senegambiában s egész 
Közép-Afrikában előforduló óriási növény, 80— 
100' vastagsága mellett magassága aránylag igen 
csekély, minthogy csak 30— 40 lábnyi; ellenben 
koronája igazán óriás terjedelmű, roppant lomb
tető, a mely távolról kis erdő képét tünteti fel. E 
növényóriás vastagságbani növekedésének meg
határozásához, mondja Seubert, igen kedvező

volt azon körülmény, hogy a törzsök bensőjében, 
az ama vidéket 300 év előtt látogatott első eu
rópaiaktól egy bovésett feliratot találtak, a mely 
már 300, ez alatt utána nőtt évgyűrűtől volt bo
rítva, ebből s más elejtett fákon tett mérések 
után következő előrehaladás mutatkozott a 
törzs vastagodását illetőleg: Két láb átmérőre 
30 évi kor esik, négy láb átmérőre 100; 14 láb 
átmérőre 1000; 18 lábra 2400, és 30 lábra 
5150 év. — S minthogy ez utóbbi még nem a 
legnagyobb tapasztalt vastagság, valószín iiséggel 
feltehetjük, hogy e különben még dúsan virágzó 
fák közül némelyek 6000 évesek, sőt tán ezen 
felül is.

Csodálkozva kell megállapodnunk a növényvi
lág e tüneményeinek nagyszerűségénél; egy gon
dolat visszavezet bennünket ez óriások kezdetei
hez, mert ők is csak oly parányi magból eredtek, 
a minőt az ember vagy a véletlen keze még je 
lenleg is nyújt a föld kebelének. S ha a nagy ter
mészetben nem tapasztalnánk egyéb bámulatos 
tüneményt ennél, elég okunk van itt csodálni s 
dicsőíteni a teremtő erő fenségét.

Koricsóner Lipót.

Teknösbéka-vadászat Jáva szigetén.
Jáva szigete is Borneoval és a többi füszertermő 

szigettel azok közé tartozik, melyek a tavaly 
elindult kelet-ázsiai magyar-osztrák expeditió 
útjába esnek, s melyeken szerzett tapasztala
taikról majd bőven fogunk olvasni, ha Xántus és 
az expeditió többi magyar tagja a kormányhoz 
intézendő jelentéseit közé teszi. Addig itt egy 
őket megelőzött utazó jegyzeteiből adjuk az 
alábbi képet.

A nap leáldozni készült, — mondja utazónk, 
— midőn a Calli-Maesz torkolatához, vándorlá
sunk céljához értünk. Azután a csillagok kezdtek 
ragyogni az égbolton, a hold pedig bevilágította 
halvány sugaraival különös vadászatunk szinterét. 
A csapatot vezérelt őrnagy oly lapos helyet 
választott ki erre, melyre a teknőcök könnyen 
kimászhattak.

A benezülöttek a parttól mintegy húsz s egy
mástól ugyanoly távolságban foglaltak állomást 
8 ott cölöpöt vertek le, melyekhez húsdarabokat 
erősítettek. Ezután száraz galyakat hordtak össze, 
s ezeket felgyújtották. A partig csolnakot húztak, 
hogy szükség esetében rögtön bele lehessen szállni. 
Erre aztán parancsot adott az őrnagy, hogy 
minden, a vadászatban résztvevő feküdjék le s 
meg ne mozduljon. Azok, kiknek a tüzet szitaniok

kellett, e mögé feküdtek, hogy a teknőcök ne lát
hassák őket.

Mintegy egész óráig, meredten magunk elé 
tekintve vártunk, a sziklák miatt azonban csak 
nagyritkán láthattunk egy-egy fekete teknőc- 
hátat, mely lassan — s mint látszott — igen 
óvatosan mozgott előre. Egyszerre észrevettük, 
hogy többen merültek föl a vízből, figyelni lát
szottak s fejüket ide-oda fordiigatták. Azután 
még több is fölmerült, s midőn a csapat elég 
számos volt, a húsdarabok felé vették magukat s 
azok falásához kezdtek. Most, midőn a tenger s a 
húsdarabok közti térség már egészen el volt 
lepve a teknőcöktől, az őrnagy kiáltással adott 
jelt; erre a benszülött malájok neki estek a tek- 
nőcöknek s azon voltak, hogy az evezőlapátok 
egyik végét hasuk alá szúrhassák, s úgy fordít
hassák őket hátukra. Ha a teknőc hátán fekszik, 
akkor öntehetetlen. Ily módon fél óra alatt több 
száz teknőc lett foglyunkká.

A teknőcök kétségbeesetten erőködtok ismét 
hasukra juthatni, s vastag lábaikat görcsösen 
hányták ide-oda, de hiába. Mindonfélo nagysá 
gúak voltak köztük, s némelyikük három láb 
hosszú s két láb vastag is volt. A malájok ovoző- 
lapátaikból petrencékot rögtönöztek, s azokon



A tej alkatrészei és használata.
b őtáplálékaink egyike a tej. Iszszuk mi ezt a 

legkülönbözőbb módositványokban, természeti 
egyszerűségében ugyancsak csecsemő korunkban, 
midőn egyedüli tápszerünk, mi világos jele an
nak, hogy a tej az emberi organismust alkotó s 
idővel elhasznált parányokat visszaszerezni ké
pes, mert csupán a tej az valamennyi tápszereink 
közt, mely mindazon alkatrészeket, melyekből 
testünk áll, magában foglalja. Később elkényezte
tett Ínyünk a tej fád izével meg nem elégedvén, 
más, ínyt ingorlő s hevítő  ̂folyadékkal, nevezetesen 
némely alkaloiddal (kávé, thea stb.) vegyítve sze
reti, de mégis élünk többé kevésbbé tejjel mindig, 
s kedveljük is azt. Gondoljon csak a t. olvasó a 
jó  bőrös bivalytejro, a tejfölös csuprokra,melyek- 
ben fiatal korunkban ujjainkat nem egyszer lep te 
meg a mamácska; gondoljon csak az öreges asz- 
szonyokra, kik fehér kávéjukat, melyet naponta 
legalább háromszor isznak, a városi hírek fecse
gésével fűszerezve, nem adják milliókért. Mily 
zavart okozna a tejnok, s igy a tejföl és vajnak 
hiánya, mi által annyi meg annyi jó falat tüne- 
deznék el asztalainkról: házi asszonyaink köré
ben, azt nem is merem fölemlíteni. Sőt a tej, mint 
gyógyszer is használatban van, mert kitűnő, s a 
mi még többet mond, kéznéljevö ellenszere csak
nem minden méregnek, különösen oly mérgezé
sek alkalmával, a hol a gyomor belseje gyuladás- 
ban van.

Mi európaiak kiválólag tehén-tejet iszunk, 
Ázsiában az arabok a teve tejét, a tatárok és kir
gizek lótojet, melyből szeszes italt készítenek. A 
japánok és khinaiak bivaly tejjel élnek.Eszaki vi
dékeken az iramgim tejét kedvelik.

De vizsgáljuk a tejet közelebbről.
A tej növény s különösen állattól nyert szag

nélküli, rendesen édosos folyadék, melyben fehé
res zsirgömböcskék úsznak; о zsirgömböcskék 
sajthüvolylyel vannak körülvéve és tejszemcsék
nek neveztetnek ; о tqjszomcsék azok, melyek a 
tej hosszabb állásánál, könnyűségüknél fogva, a

fölületre szállnak s adják az úgynevezett tejfölt. 
Ezenkívül több kevesebb mennyiségű só és cu
kor vagyon a tejben föloldva.

A tej ezen alkatrészeinek különbsége szerint, 
különnemű állatok teje különböző. így legtöbb 

j sajtanyagot a tehéntej tartalmaz, a juhtej vala
mivel kevesebbet. A szamártej igen sok cukrot, 
miért is szeszes italok készítésére alkalmatos. Az 
asszonytej szinten nagymennyiségű cukrot tártál • 
máz, s mint a szamártej kevesebb sajtany, vaj- és 
só- alkatrészeket, ezért alkalmatos a szamártej 
csecsemők táplálására. Ha tehéntejjel akarnók 
az asszony tejet pótolni, először vízzel kellene azt 
vegyítenünk, hogy sajtany tartalmát, mit a gyer
mek nehezen emészt, kisebbítsük, viz helyett me
szes vizet veszünk, ezen felül zsírtartalmának 
nagyobbitása végett tejfölt adunk hozzá, s végre 
tej-cukrot, a következő arányban:

tehéntej . . .  8 uncia 
tejföl . . . .  2 „
viz . . . .
tejcukor . . . '/a „

Mind e mesterkélt tejek azonban az asszony tej 
jóságát soha sem érik el, mint ezt a londoni gyer
mekek, hol a mesterséges szoptatások dívnak, 
szerfölötti halandósága bizonyítja. A tápszerek 
minősége is bir befolyással a tej tartalmára. To- 
jásfehérnyét tartalmazó tápszer, mint hús, tojás 
stb., a tej zsírtartalmát növeli. Egy nőstény-ku
tya hús táplálék után nagy mennyiségű zsirt tar
talmazott tejében, holott szalonna táplálék azt 
minden zsírtartalmától megfosztotta. Vizenyős 
réteken legelésző tehenek vékony tejet szolgál
tatnak, lágy vajat és kevés sajtot; lóhere és ká
poszta, Parmentier és Deyeux kísérlete szerint, a 
tejmennyiséget lejebb szállítja, még inkább széna 
és szalma etetés; a tejföltartalom nagyobb, ha a 
tehenek lucernát kapnak, kevesebb, ha füvet és 
bükkönyt, s még kevesebb ha árpaszalmával él
nek; só hozzátétel bármily táplálékhoz, növeszti 
a tejföltartalmat. Az este fejt tej mindig két
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annyi zsirmennyiséget tartalmaz, mint a reggeli. 
Sajátságos az is, hogy nőknél a barnák teje saj- 
tany, cukor- és vajban tartalomdúsabb, mint a 
szőkék és vöröseké, s hogy a különböző kedély - 
állapot is bir befolyással a tej mivoltára. Egy nő, 
gyermeke rögtöni halála után bekövetkezett ke- 
délyhangulata következtében, nagyobb mennyi
ségű vajat tartalmazott tejében (Donders). Hogy 
továbbá a tejben az ételekkel vett némely alkat
részek feltalálhatok, kétséget nem szenved, igy 
sok növény szine vagy szaga a tej szagán és vaj 
színén sokat változtathat. Vizzeli vegyítés által 
különösen az asszonytej kékes-szinü lesz, minek 
oka még eddig ismeretlen. Gyakran kék vagy 
vörös foltokat látunk a tejben, a mi alsóbbrendű 
organismusok, nevezetesen parány állatok színétől 
ered, ezért főzzük mi meg a tejet, mielőtt megin- 
nók, hogy ez apró állatokat s az úgynevezett miaz- 
mák magvát elöljük, s a tej szétbomlását meg
akadályozzuk, mert a tej magára hagyatván, 
kissé magasabb hőmérséknél vagy zivatarok al
kalmával lényeges átváltozáson megy keresztül, 
savanyu izű lesz, vagyis mint mondani szoktuk, 
megalszik. Friss tejnél e szétbomlás, oltó gyomor 
hozzáadása által idéztetik elő. Ezen alapszik a 
sajt és savó készítése. A bornyunak gyomra ne
hány óráig viz alatt tartva, azon sajátságot veszi 
fel, mely képessé teszi a tejben feloldott tejcuk
rot tejsavvá változtatni, azaz a sajt, és a tej 
többi alkatrészeinek különválását eszközölni. A 
sajt ugyanis tejbeni oldékonyságát a benne létező 
vilisavas luganynak köszönheti, s bármely sav 
(ecetsav, tejsav) hozzátétele eszközölheti a sajt
anyagnak természetes oldatlan állapotábani elvá
lását. Az oltó gyomor hozzáadása által először a 
tejcukor válik tojsavvá, azaz a tej megsavanyodik, 
s a tej sav befolyása következtében válik el a sajt 
a savótól. Gyomrunkban a gyomornedv behatása 
következtében a tej ugyanazon átváltozáson megy 
keresztül. Ha a tej közönséges napmelegen áll 
hosszabb ideig, összemegy; innen van, hogy a tej 
nyáron rövidebb ideig tartható, és csak hüs 
helyen.

A friss, fehér s a viztől kisajtolás és sózás által 
gondosan megszabadított sajt, sajtany- és vajból 
áll, s ezenfelül vilisavas meszet tartalmaz. Hüs 
helyen tartva áttetszővé lesz, több kevesbbé puha 
és sajátságos sajt izt és szagot vesz fel. A csak
nem szagtalan angol és hollandi sajtokban a 
sajtanyag egészen változatlanul marad, izét és 
szagát csupán a vaj felbomlásának köszöni. A 
roszabb sajtnemek szaga ellenben, azon kéntar
talmú anyagtól ered, mely a sajt rothadásánál

képződik. Jó sajt készítésénél a savó eltávolítása, 
s az úgynevezett érés —  vagyis a vaj részek föl
bomlása — alkalmával, hüs helyről kell gondos
kodnunk. A  hegyvidéki hires sajtok, részben a 
tej jóságának, mert az ott termő szagos füvek s 
az éghajlat nagy befolyással vannak erre, de 
másrészt a sziklahasadékokkal összeköttetésben 
álló hüs pincéknek köszönik jóságukat. Egyéb
iránt a sajt készitésmódja az oltó gyomor minő
sége és hozzátételétől is sok függ.

Mig a sajt nagy mennyiségű tojásfehérnye 
tartalma következtében annyira tápláló, bogy 
csaknem a húst helyettesítheti, a tej hátramaradt 
része — a savó, mely viz, cukor és sóból áll, táp
anyagokban felette szegény. A savó zöldes sárga 
szinti, édeskés izü folyadék, csekély hashajtó ha
tással. Tüdőbajoknál hathatós gyógyszer, mire 
nézve külön gyógyhelyek léteznek (Rozsnyó a 
Kárpátok alján, Merán Tirolban).

Ha a tej magára hagyatik, idő múlva egy sár
gás réteg, az úgynevezett tejfölréteg képződik 
fölületén, azaz a tejszemcsék könnyebb fajsú
lyúknál fogva fölemelkednek. Minthogy a tej- 
szemcsék a bennük létező vaj alkatrészeknél 
fogva, könnyebb fajuak a víznél, igen természe
tes, hogy azon szemcsék, melyek aránylag hüve
lyükhöz legtöbb zsiralkatrészt tartalmaznak, leg
először fognak fölemelkedni. A mi a vaj készítését 
illeti, ez nem egyéb mechanicus erőszaknál, mert 
a tejföl leépülésénél a tejszemcsék hüvelyei sza- 
kitattnak szét, mi által a vaj elválik. A hátraraa- 
radt folyadék az úgynevezett iró, ez sajtanyt, de 
kis mennyiségben a tej többi alkatrészeit is tar
talmazza.

A vaj GO 0 " fokra melegítve, tiszta olaj nemű 
folyadékká olvad, többszöri mosás által 40°-nyi 
vízzel, minden idegen alkatrésztől megszabadít
ható. Ha a vaj hosszabb ideig áll szabad levegőn, 
a léggoli érintkezése következtében megavaso- 
dik. Ezen avaaodásra a vajban létező idegen al
katrészek nagy befolyással vannak, s az idegen 
alkatrésztől megfosztott vaj aránylag kevesbbé 
hajlandó az avasodásra. Sóvali vegyítés is gátolja 
az avasodást. Óvakodjunk a vajat ércedényekbon 
tartani, miáltal az igen könnyen válhatik mér
gessé.

Végre valamit még a tejcukorról, mely az 
egyedüli cukor valamennyi állatok tejében. E 
cukor a savó elgőzöltetése után jegecodik ki, 
nagy s igen kemény jegecekben.

E jögecek 5— G résznyi hideg vízben oldéko-



A pénz nemeiről.
A koroskedelom eredetileg, mint még most is a 

vad népeknél, csorekereskedés volt/Az egyik dol
got, melynek hasznát vették, odaadták egy másik
ért. Ilyen kereskedésnek igen nagyok a hátrányai, 
mert hiányzik az a cikk, melyért mindig a szük
séges terményt, a szükséges árut kaphatni, hiány
zik a pénz. Vannak még most is vad törzsek, 
kiknek nincs tudomásuk a pénzről.

A kereskedelem terjodéso és többoldalú szükség
letek fölfedezése mellett nő a szükség ilyon áta 
Iá nos érvényű árut a kereskedésre közvetítőül 
emelni, és az ember legkülönbözőbb tárgyakat, 
úgymint : állatbőrt, állatokat, kagylókat, korallt, 
üveggyöngyöket, cacaobabot, a nemes és nem 
nemes ércokot pénzül használta, hogy igy a ke
reskedést könnyebbítse. Hogy valamely tárgy 
pénz gyanánt használható legyen, kell hogy 
mindenek előtt könnyön osztható, könnyen 
megtartható és szállítható legyen, túl Ezonajdon- 
ságokat leginkább a nemes ércek bírják, azért a 
mivoltség és kereskedelem emelkedésével min
denütt pénz gyanánt használtattak és egyszers
mind értékük is moghatároztatott, melyet aztán a 
nép helyesnek tekint. A koreskodő tehát ma töb
bé nem szorul úgy, mint a khinai a mérlegre. A cso- 
rokoreskedés még mai nap is sok népnél fen áll, sőt 
az amerikai Egyesült-Államok némely belső tarto
mányában is. Itt az orvos pld. gyógyszerét lóért 
eladja, a nyomdász újságait gabona vagy vajért. 
Corrientosben még 1815-ben is a zsidók a pia
con futkostak, és hangosan igy kiáltottak : „sót 
gyertyákért, dohányt kenyérért“ stb. Csak az 
angolokkal való közlekodés vezetett a pénz va
lódi használatára.

A pénz okozta, hogy a cserekeroskedés az 
adás-vovésben megváltozott. A pénzen alapsza
nak a kölcsönösen igazságosabb mértékre jutott 
árak és dijak. A napszámos, a munkás bérét töb
bé nem úgy, mint régen : termékben, hanem pénz
ben kapja. Ki lovát el akarja adni, az többe nőm 
kénytelen soká ombert keresni, kinek lóra szük- 
ségo van, ő azt a lókeroskodőnck eladja es érte a 
közértékü árut kapja — a pénzt, mivel szükség
leteit födözhoti.

Látjuk mindenütt, hogy az áruknak, melyek 
pénz gyanánt használtatnak, cserobocsükön kívül 
használati becsük is van ; a vad népeknél a köz

vetlen szükséglet tárgyai ezek, a miveit népeknél 
pedig olyanok , melyek oszthatóság, tartósság, 
szállíthatóság és finomabb fényűzésre való alkal- 
kalmazhatóság által arra leginkább alkalmasok.

A Iludsonöböl-társaság több tartományában a 
hódbör a pénz és mértékegység. Három nyest 
annyit ér, mint egy hód, egy fehér róka annyit, 
mint két hód, egy fekete róka, vagy egy medve 
annyit mint négy, egy puska annyit mint 15 hód. 
Az estlirj szó „racha“ (pénz) tulajdonképen szűcs- 
árut jelent, az ó-orosz „kung“ (pénz) annnyit 
mint nyest. Az orosz birodalom északi részeiben 
még most is evetből* és nyestbőr használtatnak 
pénz gyanánt. — Girolamo Benzoni Milánóból a
16. században a Délamerikában tett utazása 
alkalmával a caraibi öbölbe érkezett. Ott több 
valószinülog caraibi eredetű néptörzset talált, 
kik a tartott vásárokon belföldi terményeket, 
mint sót, halakat, borsot más árukért, mint 
gyümölcs,-tollak,-arany-gyöngyök és rabszolgák
ért cserélték'be. Benzoni egy ind kunyhójába lé
pett és azt kérdezte: van-e eladó tyúkja ? Ben
zoni neki egy real pénzdarabot (körülbelül 1 1 a. 
é. krajcár) nyújtott.

A karaibi a pénzdarabot fogai közé vette s 
mondá : Keresztény, ha tőlem élelmi szert akarsz 
venni, te is olyasmit adj nekem, mit enni lehet, 
mert a mit itt nekem adtál, nem ér semmit ; 
azért tartsd meg pénzedet, és én a tyúkot magam 
megeszem. A  pénzdarabnak nincs tehát használa
ti becse a vad ombornél.

Majdnem minden nemzetnél kezdetben a bar
mok használtattak pénz gyanánt, igy őseinknél is, 
és gyakran még most is használtaik a magyar 
nyelvben ezen szó „jószág“ a „barom“ szó he
lyett. Úgy hát a görögöknél, rómaiaknál, néme
teknél és magyaroknál egyaránt a büntetési 
pénzt és más dijakat ökrökben kellett fizetni, 
mint ezt sz. László király törvényei is mutatják. 
A rómaiknál a „pecus“ szó annyit jelent, mint 
barom, abból lett aztán ezen szó „pecunia“ pénz. 
A kirgizeknél a lovak és birkák szolgálnak 
pénzül, farkas-és juhbőrök pedig váltó pénzül; a 
tatároknál Noya mellett tehenek, a perzsáknál 
juhok vagy gabona, szalma és gyapjú. Az arab 
beduinoknál a pénzt a tevék helyettesitik. Az 
arab ossetok a Kaukázusban a rájok rótt bünte-
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tést tehenekben fizetik. Ha valamely viszály ki- 
egyenlittetik, a megsértő a biró határozata szerint 
a megsértetnek annyi tehenet "fizet, valahány
szor hosszabb az ejtett seb egy árpaszemnél. Az 
izlandiak tőkehalak szerint számoltak, és minden 
angol árunak árát finhalakban fizették. Virgi
niában pénz gyanánt a dohány használtatott. Az 
amerikai sókereskedésnél a hód és vidrabőrnek 
bevett határozott pénzbecse van, és az adós sza
badságában áll vagy hód és vidrabőrrel, vagy érc
pénzzel fizetni. A sóban szegény afrikai Sudanban, 
hol gazdagnak azt tartják, kiről olmondhatnúsóval 
jóllakhatik; a darabokbani só pénzül szolgál. Ha
sonlóképen pénz gyanánt használtatik a különfé
leképen idomitott thoa is, melynek neve aztán 
„ tégla-thea.“ A  nagyhirü afrikai utazó Dr. Barth 
mondja, hogy Kukanban pamutszövetek, „gaba- 
gastt, hurudiók, ón-gyürük és ingek „határozott 
pénzérték“ mellett kereskedelemben pénz gya
nánt használtatnak.

Igen gyakran valamely drága tennék lép föl 
pénz gyanánt némely tartományban ; Délameri- 
kában mindenek előtt a cacawatl vagy cacaofa 
gyümölcse. II. Montezuma birodalmában: Yu- 
catanban, Guatamela és Nicaraguában a cacao-bab

volt a pénz. Sőt pénzhamisitások is fordultak itt 
elő, a babot föl vágták, magját kivették, a hü
velyt más anyaggal megtöltötték, és azt megint 
finomul összeragasztották. Hasonló pénzhamisi- 
tást nem régen Eszakamorikában is fedeztek föl. 
Találtak tudniillik arany pénzdarabokat, melyek 
a lapos oldal hosszában szét voltak fűrészelve, 
belül ki voltak vakarva, érenynyel (platina) 
megtöltve, aztán újra szorosan összeragasztva, 
úgy hogy ezen pénzdarabok kellő nehézséggel és 
alakkal, sőt ugyanazon hanggal is bírtak, a csa
lás azonban a szoros összeragasztás miatt csak 
igen nehezen volt fölfedezhető. Nicaraguában a 
sopota-alma is a pénzt helyettesitette, és értéke 
annyi volt, mint két cacao-babnak. A cacao-bab 
ritkaságának köszöni pénzértékét, melylyel még 
most is bir egész Középamerika vásárain. Midőn 
Humboldt Mexicóba utazott, tapasztalta, hogy a 
legkisebb „medio“ nevű ezüst pénzdarab értéke 
72, Scherzer, hogy Nicaraguában 40, az utazó 
Stephens pedig hogy 100 cacao-bab értékével 
egyenlő. A cacao-bab értéke különböző az aratás 
és a vásári készlet szerint.

(V ége köv.)

Nigrinyi Józtef.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e
(Aug. 9.)

(VK.) Most mi mind a „jövőnek“ élünk, t. i. 
a jövő hónapnak, melyben két országos kirán
dulás lesz —  a tudomány nevében. De Minerva 
mellett ott lesz Bachus is, hogy szölőlevelek jó 
kedvű koszorújába foglalja a komoly ünnepélyt, 
mely csupán „athénei baglyokkal“ aligha bol
dogulna.

Útra kelnek tehát a tudomány zászlóvivői, 
derék napszámosai, szájhősei, demi-monde-ja és 
ezeken kívül még egy más csapat, mely csak úgy 
tartozik a tudományhoz, mint a fecskefészek a 
palotához : t. i. egy időre hozzá tapad. Csak hat 
forint a díj, s ezért tiz napra boldog-boldog
talan igazolványt kap dr. Rózsai-tól, hogy a ter
mészetvizsgálók és orvosok diszes gyülekezetébe 
tartozik. A nagygyűlés színhelye most igen vonzó. 
Ki ne kívánná ily olcsón (mert gőzhajók és vas
utak csak fele bért vesznek) meglátni Fiúmét, a 
magyar korona e drága gyöngét V meglátni a ten
gert, résztvenni a fiumeiek 16,000 frtos diszlako- 
májában, melyen fel lesz tálalva a tenger mélyé
nek minden csodálatos hala és bogara V, a fényes 
színházi előadásban, a tengeri kirándulásokban, 
melyekre még a trieszti Lloyd-társulat is kü]d

egy külön hajót ?, egy álló hétig vidám szórako
zások és tudományos előadások közt tölteni az 
időt, s visszajövet megnézni az adelsbergi bar
langot, melyet ez alkalomra kivilágítanak, noha 
a legpazarabb kivilágítás sem teheti oly széppé, 
mint a minő a mi aggteleki barlangunk, melynek 
világhíréhez nem hiányzik más, mint az, hogy 
nem fekszik valahol külföldön.

Nem ily nagyszámú lesz az a másik tudós 
csoport, mely a jövő hó húszadikán az Ipoly völ
gyén üti fel sátorát, hogy megtartsa a történelmi 
társulat idei vándorgyűlését. Sokan lesznek, ha 
lesznek ötvenen ; de mind tudósok, búvárok, ré
gészek, kik a levéltárak sárga-betűs bányáiban 
keresik a múlt idők aranyát. Uontmogyo illendő
en készül őket fogadni, s az ősi nemzetségek le
véltárai egymásután nyílnak meg ez ismeretszom
jas had előtt, mely ogy-két régi okmányt több
re néz az asztal örömeinél, noha valószínűleg 
azokban is elég része lesz. A felolvasások kö
zül még csak egyet emlitonok tárgyánál fogva: 
Toldi Ferencét, ki „Balassa Bálint a költő“ em
lékezetét fogja feleleveníteni az irodalomtörténot 

világánál.
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zony öljön az idő, midőn e prózai zakatolást meg- i piti s annak eszményiesb színezetet ád. Akkor 
unva, rá fog gondolni arra is, a mi az életet szé- ' kevesebb lesz a panasz, s több az öröm.
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János beveszi Bécs-Ujvárost. 1487. — Cortez be
veszi Mexikót 1521. — A görög hajóraj elég Pá
rosnál 1831. — A világosi catastropha 1849. — 
Danilo montenegrói vladika f  1860.

14. Bugeaud győzelme a marokkóiakon 1844. 
— Haynau beveszi Peschierát 1848. Norvégia 
Svédországhoz csatoltatik. 1818.

15. István, a magyarok első királya f  1038. — 
Bonaparte Napoleon született 1796. — Seolt Wal
ther született 1771. — Kossuth Lajos búcsúja a 
haza határán Orsovánál 1849.

16. A svédek első elszakadása az uniótól 1434. — 
Arad kapitulál 1849. — IX. Pius pápává válasz- 
táti к 1845.

17. Smolenski csata 1812. Az ozmán hajóraj 
Samosnál vereséget szenved 1824. — Atalános 
amnestia Franciaországban 1759. — Az osztrák 
és francia császárok találkozása Salzburgban. 
1867.

18. Maurocordatos Sándor -f*1865. — Borgia 
Sándor pápa + 1503. Traverdahli béke 1700. — 
Ferenc József ő felsége született 1830. Balzac 
f  1850 .Császár Ferencz f  1858.

19. Beranger született 1780. — Lafayette fog
ságba tétetik 1791. — Lázár Vilmos kapitulál 
Karansebesen 1849. — A szent-tamási csata 1849.

Közli: V. A.
* (.Amerikai dologházak.) Az Egyesült-államok 

fegyintézetei közt első holyen kell említeni a 
dologházakat, hol a fegyencek egy része napi 
munkával foglalkozik. E fegyházakban, melyek 
közt a new-yorkit mintaképül lehet felhozni, 
minden fegyenc állásának lehetőleg megfelelő 
munkával foglalkozik, és senkit sem csüggesz- 
tenek előbbi életéhez mért alacsonyabb foglal
kozással. A javulást ezzel is elősegíteni akarják.
A fődolog, hogy a fegyenceket foglalkoztassák s 
gondolataikat a munka körül öszpontositsák. A 
festőnek meghagyják festékét, a zenésznek hang
szereit, a kézművesnek szerszámait, stb. A roppant 
épületben műhelyek, csinos szobák, zenetermek 
stb. vannak. Emitt fúrnak, gyalulnak, amott vasat 
kalapálnak; egyik asztalnál esztergályos dol
gozik, a másiknál órás, szabó stb. Egy nagy 
teremben állandó kiállítás van, melyben 2 penny 
a belépti dij. A kiállított tárgyak mind a fe-

l e m é n y e k .

gyencek müvei. Ha szatócs vagy, s boltod elé 
valami cimtáblát akarsz festetni, az egyik sa
rokban találsz cimtáblákat, s a melyikről látod, 
hogy festője érti mesterségét, annál megrendel
heted a mit akarsz. Ha gyermekjáték kell, vá
laszthatsz. Ha körülnézed a kiállítást, megismer- 
kedhetel a legjobb művesekkel, kik a fegyházban 
vannak. Itt minden olcsó és mindent gyorsan 
kapsz. Találsz elegáns öltönyöket, bútorokat, 
szőnyegeket stb. A fegyencek keresetéről szigorú 
számadás történik, az élelem árát levonják s a 
többit félreteszik, és csak kiszabaduláskor kézbe
sítik. Minden héten zene van a nagy teremben, 
s többnyire fegyencek játszanak. Az udvaron 
járva, azt lehetne hinni, hogy egy munkástelepen 
vagyunk, ha a föl-lejáró fegyveres őröket nem lát- 
nók. A szigor igen nagy, s meg van jelölve, melyik 
fegyencnek meddig szabad az udvar területén 
járni. A fegyencek egy része szerszámokkal, 
baltákkal, vágó eszközökkel dolgozván, az örök 
mindig töltött fegyverekkel sétálnak, s a falakon 
10— 15 emberből álló őrcsapat megy körül 
minden fél órában.

Az örök lakosztályait erős vasajtók védik, s 
mindenünnen kijárás van a szabadba. A fegyencek 
tartása kevésbe kerül az államnak, miután a tar
tási költségeket keresetükből levonják. Említést 
tesznek egy szabó fegyencről, ki iszákos és já 
tékos lévén, bár keresett szabó volt: tönkre jutva, 
házi urát megrabolta. Ez ember itt szorgal
masan dolgozva, családját is képes volt eltartani, 
s két hó alatt 49 dollárt (98 frt) tettek félre 
számára.

* (Álarcos dinom-dánom a cserkeszeknél.) Szep
temberben minden cserkesz herceg elhagyja házát 
s egy hegységbe vonul, hol sátort építtet magának. 
Udvara követi, hanem a rokonságból senkinek, 
még bátyjának som szabad kisérni. S itt min
denki álarcban jár, s nem beszél cserkeszül. 
Oda vonulnak a herceg titkos barátjai is, kik 
vele együtt raboltak, de mindnyájan álarcban. 
Egymást nem ismerik, do a herceg ismeri vala
mennyit. Ez alakoskodás hat hétig tart, mely 
idő alatt egy része az álcázottaknak a szomszédba 
lopni jár, s mivel oz időtájban mindenki különösen 
vigyáz : igen sokan sebesülnek meg, és esnek el, 
nem ritkán hercegek is, mert nem ismerik őket.

Pent, 1869. Nyomatott az „Athonaoume-ban.



hozzuk, hogy a bécsi csász. müipari muzeum igaz
gatója dr. Eitelberger Rudolf ur, késznek nyilat
kozott a magyarországi iskolák részére is áten
gedni a sok remek gypszmintát, azon kedvez- 

, mény mellett, hogy nagyobb számú megrendelé
seknél azok árát az iskolai elöljáróság által meg
határozandó részletekben is elfogadja. Ily mó
don vidéki iskoláink kiállításokat rendezhetné
nek, melyek nemcsak népünk Ízlésének emelé
sére szolgálnának igen előnyösen, hanem beme
neti dij mellett némileg még a költséget is meg
térítenék. A  megrendelések közvetlenül Bécsben 
a cs. müipari muzeum (k. k. Kunst- und Industrie- 
Muzeum) igazgatóságánál -történhetnek. Pest, 
1869. aug. 1. —  Rómer Flóris.

* (Pénzügyi okmányok.) Pár nap előtt öt terhes 
vasúti kocsi robogott be a pesti indóházba Bécs 
felől. Mind az őt4okmányokkai volt terhelve, s 
ezek súlya 5000 mázsát nyomott. A  közös pénz
ügyminisztérium levéltáraiban volt, Magyaror
szágot illető okmányok ezek, melyeket 1859-ben 
vittek Bécsbe, honnan most Lónyay visszahozatta.

* ( Víziszony.) Devec3er)* István, 12 éves fiú, 6
hét előtti ebmarás következtében f. évi aug. 5-én 
a pestvároei Sz.-Rókus kórházban, víziszonyban 
meghalt. \

* ( Ubrik Borbála esetéről) }most már kevés újat 
tudnak jelenteni; a vizsgálat erélyesen foly, s az 
eredmény egyelőre nem közöfhető. A  szerencsét
len Ubrik B. testvérei Varsóból Krakkóba meg
érkeztek, s azonnal kihalgattatták a törvényszék 
által; ezután 30 évi távoliét után felkeresték a 
tébolydában fekvő nővérüket, kire azonban meg
jelenésük legkisebb benyomást sem tett. Midőn az 
orvos mondá neki, hogy ezek testvéréi, azt felelte, 
hogy az nem lehet, mert testvérei már az égben 
vannak, s közben sokat beszél testvérei léikéiről 
stb. Nevezetes rendeleteket bocsátott ki, —  bécsi 
lapok szerint, az osztrák belügyminiszter e zárda
eset folytáe. A  tartományi helytartók utasittatnak

valamennyi zárda szigorú megvizsgálására; to
vábbá a helytartók kötelesek a clerusnak 
világosan tudtul adni, hogy egyházi elöljáróik 
által rájuk szabott büntetéseknek magukat alá
vetni nem tartoznak, в a törvényes hatóságon 
kívül más nem használhat erőszakot ellenük. 
Mindazok, kik egyházi hatóság ítélete folytán 
szabadságuktól megfosztattak, szabadon bocsá- 
tandók; végül a helytartók kötelessége időnként 
megvizsgálni a zárdákat.

* (A lengyel püspökökről) következő szomorún 
érdekes kimutatást olvasunk: Felinski, varsói ér
sek, négy év óta Jaroslavba van internálva, Utó
da, Rzewuski püspök, Astrachanba hurcoltatott. 
Mindkét utóda, Domagalszki és Szczygielski ka
nonokok Belső-Oroszország ismeretlen helysé
geibe utasittattak. Kalinski, görök-egyesült püs
pök Wiatkába vitetett, hol a zordon égalj áldo
zata lett. Szymanski, podlachiai püspök, Lomza 
börtönében halt meg. Popiel, plocki püspök, 
Oroszország belsejébe vitetett. Soznowski, lub- 
lini püspök, Lembergbe megfutamodván, igy 
kerülte ki elhurcol tatását. Lubienski, angustowoi 
püspök, szibériai útjában Niscshtíei-Nowgorodban 
halt meg. Majercak, kielcei püspökbe pillanatban 
Perm felé utazik; Zwolinski kanonok, a varsói 
érsekség kormányzója, „külföldre utazik.“ (Ter
mészetesen, nem a maga jószántából.)

Цфг „öuyon honvédtábornok a nagyszombati 
csatában“ cimü idei mülapunkra vonatkozólag 
értesítjük t. olvasóinkat, hogy annak első próba
nyomata lapja már hetek előtt elkészült, azonban 
ezen pompás színezett kép több ezer példányának 
nyomása hosszabb időt vesz igénybe, azért azt 
a csomagolási 30 kruyi illetéket beküldött előfize
tők résiére, miként a múlt. években, úgy az idén is 
ősük a negyedik évnegyedben kezdjük megküldeni. 
Ennélfogva addig minden e tárgyú reklámadó cél
talan. A  kiadó-hivatal.






