


T A R T A L O M .
C ik k e k : „A váratlan tanú.“ (Elbeszélés.) — „A  közönsé

ges tükör csodái.“ (Vége.) —  „Egy török szultán Magyar- 
országot érdeklő naplója.“ — „Az Eszterházy-képtár mű
kincsei. (Salvator Rosa két tájképe.) A „Magyar Bazár“ után
S. J. F.-tól.— »Egy hét története.4 Vadnay Rárolytól. —  
»Vegyes közlemények.“ — „Irodalom.“ — „Újdonságok.“

K é p ek  : „Fivérem jobban megtekintette a hullát.“ („A  
váratlan tanú“ cimü elbeszéléshez.) — Nostradamus meg
mutatja Medicis Katalinnak az első Bourbon király tükör
képét. —  Szellemidéző tükör a színpadon. — Tűzvész az al
földi tanyán. — Az Eszterházy-képtár műkincseiből : Salva
tor Rosa két tájképe.

Irodalom és zenészét.
s= ( „ Utasás keleten a világosi napok után“ ) irta Szemere 

Bertalan, az ép oly mély gondolkozást! bölcsész és politikus, 
mint a mily ragyogó és sajátságos tollú költő, kinek „Szám
űzetés! Naplóját“ osztatlan tetszéssel fogadta az olvasó kö
zönség. Szemere ezen keleti utazása (most az első kötet 
fekszik előttünk, ára 2 frt) mintegy kiegészítő része „Szám
űzetés! Napló“-jának. Mindkettőt „Szemere B. összes mun“ 
kái cim alatt Ráth Mór adta ki.

—  („ Lengyeloi'szdg első felosztása.“ ) Irta Laboulaye Edu- 
árd, kinek „Páris Amerikában“ cimü kitűnő müve már ná
lunk is közkedveltséget szerzett. Ez is Ráth Mór kiadvá
nya. Ára 80 kr.

— („Erdély országgyűlései a vajdák alatt, 1002-tói 
1640-ig.“) Kútfők nyomán irta Wass József, kiadta Pfeiffer 
Ferdinánd. Ára 1 frt

Ú j d o n s á g o k .
* Mai Számunk utolsó ez évben. Kér

j ü k !  előfizetőinket, hogy megrendeléseiket 
minél előbb megtenni szíveskedjenek, ne
hogy másként a lap küldésével késedelme- 
zés történjék.

* (Az országgyűlés) képviselő- és főrendiháza 
dec. 23-ikán tartotta utolsó ülését az ünnepek előtt. 
Legközelebbi ülése jan. 14-ikén lesz, midőn az 
1870-iki költségvetést veszik tárgyalás alá.

* ( Vogt utolsó felolvasása) dec. 23-ikán volt s 
különösen az ember szellemi kifejlődéséről szó
lott. Nevezetesen az agyat és koponyát ismertette 
részletesebben s elmondá a különböző népfajok 
koponyája és agya közti különbséget, mit mi 
már egyik korábbi számunk vegyes közleményei
ben épen Yogt egyik munkája nyomán közöltünk. 
E gy  kifejlődött ember agya mai napság 1450— 
1500, sőt több centimeter térfogatú* Az ausztráliai 
agya csak 1200 köbláb, s a szellemi képességük 
nagyon hiányos. Be van bizonyítva, hogy az em
beri agy folyvást növekszik, s ez az emberi faj 
egyre tartó tökéletesbülésére mutat. A  X II. szá
zad óta is szembetűnő az agy növekedése.

* ( Vogt Magyarország bronz-korszakáról.) A  tu
dós férfiú utolsó felolvasásán kiemelte, hogy nem
zeti múzeumunk igen gazdag bronz-emlékekben; 
továbbá szólt hazánk földjének bronz-korszakáról. 
Árra, hogy Magyarország a kőkorban be lett vol- 
na'népesedve, adataink nincsenek; mert az obsi- 
dián kések és a csiszolt kőékek itt a bronzzal 
együtt jőnek elő. Magyarország bronzkora igen 
nevezetes, miután itt oly tárgyak jőnek elő, a me
lyek egyebütt sehql sem találhatók. Hogy itt a 
bronzöntéshez értettek, azt bizonyítják a bronz
tárgyak öntő-formái. Jőnek itt még elő — s csak 
is itt — különféle spirálok, a melyek bár hol lát
hatók is — mind Magyarországról valók. Ezen 
spirálokat keztyünek és más védeszközökül hasz
nálták. Találhatni itt bronzkardokat, késeket és 
sarlókat; továbbá kar, nyak-és lábpereceket, füg
gőket, szóval roppant mennyiségű s még pedig íz
léssel készített ékszereket, hajtüket egész egy 
fél láb hosszúságban, cifrázott gombbal a végü
kön. Réz-ék is található, a mely alakja és készítési

módja szerint a kőkort jellegzi. Nem található 
azonban Magyarországon a mi egyebütt előjő, a 
bronz-beretva. — Bevégezvén Vogt az előadást, 
mielőtt a szószéket elhagyta volna, igazán szívből 
jöv ő  meleg szavakban bivta föl a közönséget, hogy 
ez ne engedje hazánk ide vonatkozó drága kincseit 
parlagon beverni. Hangsulyozá, hogy mily üdvös 
volna, ha hazánkban is — mint Németországban 
— az antropologia tanulmányozására, fejlesztésére 
társulatok alakulnának. Mert minden ilynemű 
egyes régészeti darab — a mely a tudatlan előtt 
mi értékkel sem bir, az ember őstörténetének egy- 
egy egész, eddig ismeretlen korát világíthatja 
meg, ha ahhoz értő kezébe jut. S áll ez főleg Ma
gyarországról, a hol a kelet és nyűgöt ölelkeznek 
össze.

* (Vogt a lialtenyésztésrtil.) Vogt Károly mint 
nagy zoolog, a haltenyésztésnek is kitűnő mestere 
lévén, az állatkerti igazgatóság megkeresése foly
tán Szabó József elnök kíséretében 23-án d. e. 11 
órakor ott megjelent, s Kriesch J. műegyetemi tanár, 
Bürgermeister vizmü-épitő és Hegyessy Kálmán 
igazgató jelenlétében a haltenyésztés gyakorlati 
kiviteléről hasznos és tanulságos útmutatásokat 
adott; azután az állatkertet szemlélte meg, s két 
órai ottmulatása után eltávozott.

* (U j magyar operaszínház.) Révay Simon b., 
mint a színházi enquete által egy uj operaház épí
tése ügyében kiküldött albizottság elnöke, kér
vényt intézett Pest város tanácsához, melyben 
az uj operaszínház számára azon helynek olcsó 
átengedését kéri, hol jelenleg a német ideiglenes 
színház áll. Ezen kérvény már megfordult a vá
rosi képviselők előértekezletén s ott elhatározták, 
hogy a közgyűlésen e tárgyban egy bizottság ki
küldését fogják indítványozni, mely e kérvény 
ügyében véleményt adjon.

* (Rómából távirják), hogy királynénk nővére, 
Mária nápolyi királyné, о hó 24-ikén reggel her
cegnőt szült.

* (A z országgyűlés egy nélkülözhetlen könyvtár 
ügyében) bizottságot nevezett ki, mely január kö
zepén, midőn a ház újra összeül, megkezdi műkö
dését. Addig a bizottság egyes tagjai a könyvjegy
zékeket veszik szemügyro, hogy annak idejében a



Oly кtilandóm történt egykor — monda ba
rátom mely megérdemli a kinyomatást, s ha
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karszékében. — Valószínű, hogy vannak ennél 
meghatóbb események, azonban a vele összeköt
tetésben levő körülmények oly különösek, hogy 
nezetem szerint csakugyan fölébreszthetik az ér
dekeltséget. Nálamnál két évvel idősb bátyám 
nyugatra utazott, hogy Misszuriban avagy Ken- 
tuckyben (Amerika) megtelepedjék. Elutazása 
óta mintegy három hó múlt el, midőn tőle egy 
Columbiából keltezett levelet kaptam. Börtönben 
volt. Egy utazó meggyilkoltatása miatt fogták el, 
s az ellene szóló bizonyítékok és tanúságok oly 
terhesek voltak, hogy nem találtam ügyvédre, ki 
neki csak legkisebb reményt is nyújtott volna. Ö 
Columbiától mintegy húsz angol mértföldnyire egy 
kis csárdában éj jelezett, s másnap innen folytatta 
útját Columbia felé. Midőn egy erdőbe ért, az ut 
szélén egy hullát pillantott meg, mi arra bírta, 
hogy lovát megállítsa, s a holttestet közelebbről 
vegye szemügyre. A  középkorú férfi késsel gyil
koltatok meg, miként a testén látható sebekből 
következtetni lehetett. A  test még meleg volt. 
Mialatt bátyám meg akarta őt fordítani, hogy ar
cát jobban láthassa, valakit közeledni hallott, s 
midőn föltekintett, két embert pillantott meg, kik 
a közelében levő gyalogösvényen látszottak ér
kezni. Ezeknek elbeszélte, hogyan találta a hullát 
s kérdezé tőlük: nem tudják-e, ki a meggyilkolt ? 
Ezek tagadólag rázták fejüket s azt jegyzék meg 
gyanusitólag, hogy bátyám nagyon jól tud tet
tetni, aztán egyenesen azzal vádolták, hogy ő 
követte el a bűntényt, s erre minden teketória 
nélkül megragadták, s a legközelebbi faluba hur
colták, hol vádat emeltek ellene, s egyszersmind 
tanúkul léptek fel.

„Bátyám eleintén ezzel az egész dologgal nem 
sokat törődött, s csak azon boszankodott, hogy 
miatta útját halasztja; midőn azonban kihallgat
ták, látta, hogy a dolog roszabb fordulatot vett. 
Bebizonyult, hogy a meggyilkolt is ugyanazon 
csárdában töltötte az éjt, melyben ő. A  bátyámat 
elfogott két ember megesküdött rá, hogy azt is 
látták, midőn bátyám a kést beléütötte, s hogy 
épen azon pillanatban húzta ki az idegen erszé
nyét, midőn ők oda érkeztek. E dolgokat oly ha
tározottan s oly részletesen beszélték el, hogy 
hinni kellett nekik. Bátyám hiába tagadott.

„A  mint levelét megkaptam, azon reményben 
siettem Kentuckyba, hogy szerencsétlen bátyámon 
valahogy majd csak segíthetek. Nagyon szerettem 
volna, hahogy még a tárgyalás előtt érkezhettem 
meg. Elfogatása után két hétre értem azon foga
dóba, melybe utasítottak, s ott bekötöttem az is
tállóba fáradt lovamat. Jól tudtam, hogy célomhoz

már nem vagyok messze, azonban oda már ez éj
jel nem érkezhettem. Miután vacsoráltam, a közös 
ivószobába mentem, hol a közelebbi helyekről 
többen voltak együtt s ezek beszélgetéséből kivet
tem, hogy én ugyanazon házban vagyok, melyben 
bátyám elfogatása előtt hált volt, s ily módon a 
gyilkosság színhelyétől nem lehettem messze. Erő
sen eltökéltem, hogy az elfogottal való rokonsá
gomat mindaddig nem tudatom senkivel, mig őt 
nem láttam s mig ügyvédjével nem beszéltem. 
Tettetém tehát magamat, mintha ezen ügy rám 
nézve teljesen közönyös lenne, s egészen hidegen 
kérdezősködtem a közelebbi körülményekről, s 
erre az egész dolgot körülbelől úgy beszélték el 
nekem, ahogy azt bátyám megírta.

„Észrevettem, hogy a közvélemény ellene vau. 
A  fogoly yankee volt, s idegen, ezért bűnösnek 
tartották. Az a két tanú, ki megesküdött rá, hogy 
látta a gyilkosságot, köztiszteletben álló két férfi 
volt; állásukra nézve vadászok és madarászok, 
ha épen jövedelmezett ez a foglalatosság, más 
kor azonban tutajózni szoktak a Missisippin. 
Neveik: Harm Mátyás és Kraft Izsák s a falutól 
nem messzire laktak. Azt is megtudtam, hogy ez 
este mindketten a csárdában voltak, s hog) a 
törvényszéki tárgyalás négy nap múlva megy 
végbe, s hogy a foglyot minden bizonynyal fel 
akasztják.

„Midőn szobámba visszavonultam, nem igen jól 
érzém magam. Bátyám bünpere igen kétes kimé 
netelünek látszott, bárha ártatlanságáról meg 
voltam is győződve. Ez esetben azonban Harm és 
Kraftnak vagy csalódnia, vagy hamisan esküdnie 
kellett. Ha azonban ezt tették, okvetlen volt még 
más bűnök is. Azok után, a miket láttam és hal
lottam, úgy vettem észre, hogy közbizalomban ré
szesülnek, mindazáltal elhatároztam, hogy köze
lebbről is megismerkedem velük.

„Körülbelől tiz órakor lefeküdtem, de nem 
birtarn aludni. Bátyám sorsa folyton előttem lebe
gett s egy óra múlva heves fogfájásom támadt, 
mely alkalmasint meghűlésből eredt. Nem bírván 
ezt tovább tűrni, felöltöztem, azt hívén, hogy a 
járás majd enyhíti fájdalmamat, s azért, nehogy 
valakit háborgassak, halkan kilopóztam az utcára. 
Az éj csendes és világos volt, s igy ide-oda kóbo 
roltam, azt sem tudva: hol. A falu kicsinyke volt, 
s igy nem csoda, hogy csakhamar mögöttem ma
radt. Körülbelül fél angol mértföldnyire lehettem 
már s épen arra gondoltam, hogy ideje lesz 
visszatérnem, midőn nem messze tőlem fájdalmas 
hangokat hallék egyszerre, s midőn körültekintve 
megállók, ugyanezen hang segélyért ^kiáltott.
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Fölfedeztem, lmnnét jön a hang s midőn közelebb 
léptem, egy asszonyt találtam az utazóién gör- 
nyedezve.

„Kérdeztem: mi baja? s ö azt válaszolta, hogy 
lova ledobta s hogy ez alkalommal lábát kitörte. 
Lehajoltam sugy találtam, hogy jobbik bokája ki
esük lőtt s hogy így a szegény asszonynak nagy 
fájdalmakat, kellett kiallania. Hozzá fogtam tehát 
a lábszár helyreigazításához, mit nagy bajjal vég
be is vittem. Mivel azonban a bokán a daganat még 
igen nagy volt s így a fájdalom is heves lehetett, 
kötelékkel láttam el s azt mondám a szegény nő- 
nek, hogy szívesen haza kisérem. Azt mondta, 
hogy ő innét nem messzire lakik s miután elsza
badult lova úgy is alkalmasint magától haza vág
tatott, kíséretemet elfogadta.

» Az asszony nem volt nehéz s mert én erős va
gyok. könnyedén emeltem öt karjaimba, mert be
láttam, hogy saját lábán nem bir menni. Útköz
ben kérdeztem: hogy hívják ; azt mondá hogy 
Harm Mathildnak. Kérdeztem azt is : férjnél van-e ? 
kérdésemre azt válaszolá, hogy férje Harm Má
tyás s tudakold, hogy ismerem-e ? Azt viszonzám, 
hogy nem, mert e vidéken idegen vagyok s mert 
csak ezen éjjelt tölteni a csapszékben. Egy job b 
ra csavarodó ösvényen nemsokára azon kis kuny
hóba értünk, melyben betegem lakott. Bevittem 
őt szobájába, hol csak egy fiatal lányka, az ő gyer
meke volt.

Hol van atyád ? — kérdé a nő.
Valószínűleg átment Kraft Izsákhoz, viszon- 

zá ez. к
Megjegyzém a betegnek, hogy legjobb lesz, ha 

bokáját hideg vizzel borogatja. Ezt csakugyan 
megtette s azzal férje után küldötte lányát, én pe
dig azt mondám, hogy a faluba megyek orvosért, 
ha van. Midőn már megfogtam az ajtó kilincsét, 
visszahívott s kérdezte : vájjon Columbiába szán- 
dékszom-e utazni ? Azt feleltem, hogy igen.

S nemde, ön jókor reggel akar elindulni ?
Úgy van, viszonzám.
Ön nagy szolgálatot tett nekem, melyért 

nem lehetek eléggé hálás, jegyzé meg rövid 
habozás után. És is nyújtok önnek viszontszol
gálatot. Ne utazzék ön holnap hajnalban egyedül 
ezen úton, s ha egyátalán mennie kell, várjon, míg 
társaságra talál.

Kérdeztem őt, vájjon miféle veszély fenye
gethet ?

— Félek, hogy rablók vannak az erdőben, 
mondá, s aztán kissé vártatva folytatá: Azon
helytől nem messze, hol ezen ösvényre fordultunk, 
már több gyilkosság történt.
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„Másnapra az ügyvéd elkészít«: a szükséges ira- 
tokát, в erre a bíró kíséretében elindultunk. Meg’ 
az nap délelőtt értünk Harm hazaba, в nemcsak 
öt, de Kraftot is ott találtuk. Midőn a tisztviselő 
elfogta őket, megijedtek, de nem szegültek (dien, 
mit bizonyára tesznek vala, ha tudják, mily bizo
nyítékok vannak kezeink közt ellenük. Elébb a 
csapszékbe, onnan pedig kellő őrizet alatt (Joliim 
biába vitettek. Erre néhány embert fogadtunk íöl, 
hogy vájjon azok segélyével nem találnék-e meg 
az erdőben azt a diiledezett kutat, melyről Harniot 
és Kraftot fél-füllel beszélni hallottam. Nagy ke
resésre csakugyan megtaláltuk e kutat, mely igen 
mély в dűlt fákkal és tüskével volt befödve. Az 
iszapos vízből három hullát huztunk ki ; egyik 
már egészen átment az enyészetbe, a másik kettő-

Nostradamus megmutatja Meűicis Katalinnak az első ttourbon király tükörképét. (Szövege я 8-21. oldalon.)

amiért — mondáin — lehetlen lóra ülnöm; ő erre 
megjegyzé, hogy épen ma megy a postakocsi, mely 
délelőtt tiz órakor ér a csapszékhez, mire én elha
tároztam azon utazni s kiírtéin a korcsmárosb 
hogy lovamat tartsa magánál, inig vissza nem 
jövök. Ezután bekötöttem fejemet kendővel s be
tegnek tettettem magamat. Kilenc érakor abla
kom alatt két, előttem már ismerős hangot hallot
tam : Harm és Kräfte volt az. Azért jöttek, hogy 
megtudják, miért nem folytatom utamat. Előbb 
darabig a korcsmárossal beszéltek, azután pedig a 
közös ivóba jöttek, hol én látszólag szunyókálva 
ültem. Sötétképü két ember volt ez, ép olyak, 
milycknek őket képzőiéin, s külsejükre nézve úgy 
néztek ki, mint olyan emberek, kik a körülmé
nyekhez képest hol dolgoznak, hol rabolnak.

Mindketten élesen vizsgáltak, aztán inni adattak 
maguknak, (is ismét eltávoztak.

„Tiz érakor megjött a psotakocsi; helyet foglal
tam benne s délután háromkor már Columbiában 
voltam. Bátyámhoz könnyen jutottam be, kit való
színűleg meg nem ismerek vala, ha az utcán talál
kozom vele,annyira clsoványult s oly sápadt volt; 
midőn azonban közöltem vele fölfedezésemet, arca 
pirosodni kezdett. Tőle ügyvédjéhez mentem, ki
nek szintén elbeszéltem múlt éji kalandomat. Az 
ügyvéd nemcsak érdeklődéssel hallgatott, de ter
veimbe is beleegyezett s megígérte, hogy össze 
fogja szedni minden ügyességét. Azt is mondta, 
hogy hire terjedt, miként már azelőtt két embert 
találtak azon helyen meggyilkolva, a hol bátyá
mat elfogták.

ben azonban a csapiáros oly emberekre ismert, 
kik néhány hé előtt nála szállottak meg éjjelre.

„E  fölfedezés után a biré Harm nejét s leányát, 
valamint Kraft feleségét s fiatal fiát is elfogatta, 
s Columbiába, egymástól elkülönzött börtönökbe 
vitettek.

„Két nap múlva megkezdődött a büntárgyalás s 
bátyámat fölmentették. Azon két tanú azonban, 
ki elfogatását eszközölte, műn volt ily szerencsés. 
Ezek gyilkolási vád alá helyeztettek, s a tanúval
lomások oly alaposak voltak, hogy védésükre kí
sérlet; is alig tétetett. Erre aztán Kralt vallani 
kezdett. Megvallotta, hogy az utast Harm meg ő 
öltek meg, s épen fosztogatták, midőn közeledő 
paripa patkódobogását hallották. Alig volt idejük 
az utas erszényét kiüríteni s a közeli erdőbe me
nekülniük, midőn bátyám a tett színhelyére ért



Szolleiuidczö tükör a színpadon.

a mint a színpadon mozgó szinész a mögötte 
megjelenő kísérletre következmény nélkül lő: 
mert ez alakok serthetlenek, t. 1. oly kevéssé van 
nak jelen, hogy még a Jégben lebegő képeket sem 
alkotnak, hanem esak a nézők szemének recehár
tyáján jelennek meg, ha ugyan szemlencséjük a 
kellő állapotban van.

A szinnadi félénk alak a ich msévhöl mii ими

tarnak csiszolt üveglapjaival is. E meghajtott iiveg- 
szinfaluak Műrészén tükröződnek azután embe
rek, tárgyak stb. melyek lenn a tükör előtt, van 
nak felállítva, és erősen megvilágítva. A szili 
házban ülök a tükör által visszavert s eredetileg 
az erősen megvilágított alt-érből jövő sugarakat 
fogják fel, s minden szem épen úgy egyesíti oly 
alakokká, melyeknek eredetijeit a színpad alatt 
mozgó színészek képezik, mint a közönséges tü
körben saját arcának visszavert sugarait.

Mivel ez a színpadra lordén fektetett üveg
tábla. nagyon átlátszó, a mögötte működő szinész 
alakját is egészen tisztán lát hat ír. így van ez a 
diszes kirakatoknál is! A kirakat pompás üveg
tábláján csillognak a boltban egö gázlángok, s 
mégis a künn átmenő alakokat is látjuk. Hasonló 
az eset az üvcg-szinfalnál is. Képünk mutatja;

lát, mert. ö a tükör mögött áll, inig a kép-alkotó 
sugarak az üveg-fal elörészéböl esnek a nézők 
szemeibe. Hogy tehát a közönség csalódása sike 
rés legyen, a próbákon szükséges jól megjegyezni 
a helyet, hol a kisértet megjelenendő lesz, s e he
lyeket szigorúan emlékezetben tartani, mert kü 
lenben igen nevetséges holmi fejlődhetik ki. A 
szinész majd kenet nyújthat valami kisértetnek, 
ez pedig egészen más helyen grassál, stb.

Kinek alkalma volt e leirt s Popper által Lón 
(Ionban ez évtized el ej (ín szinrohozott tükörképe
két szemlélni, az elismeri, hogy e mód egészen 
alkalmas mindennemű kísérteti jelenségek előidé
zésére olv egyszerű és természetes utón, melyek 
egész nemzedékek előtt csodáknak tűntek tel, s a 
babonás vak hitet élesztették. 11a az ember a vilá
gitó készülék elé egy fedőt alkalmaz; a jelenség
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eltűnik, mivel nincs megvilágítva; ha e födelet el
mozdítva a lámpát ismét kinyitja: az alakok újra 
megjelennek. Van-e valami meglepőbb és csodá
latraméltóbb, mint ez oly egyszerű tükröződésen 
alapuló jelenetek ?

Igaz, hogy Robertson a múlt század végén 
(1798).'" ügyesen összeállított bűvös lámpák — 
laterna magica — segedelmével a Vendome-térhez 
közel fekvő kapucinusok zárdájában hasonló je 
lenségeket idézett elő ; de az elvek és szerkezet 
nála sokkal bonyolódottabbak voltak, mint az 
újabb kor színpadi tükreinél s azon felül e képek
kel valódi személyek nem léphettek fel, nem ke
veredhettek össze, mint ma, mi által a csalódás 
majdnem a valóságig van felfokozva. — Bár igaz, 
a mint ezen kor előttünk fekvő lapjai tanuskodnrk, 
hogy a közönség csalódása oly tökéletes volt, hogy 
bár nagy része a műveltebb osztályhoz tartozott, 
reszketett a félelemtől, midőn a szellemek a néző
térre látszottak nyomulni.

Másik képünkön, balra az oszlopok mögött, lát
juk a büvüs lámpát, mely képét — itt a kaszáló 
halált — egy, ha színpadon keresztül vont átlátszó 
fehér vászonra veti,f s a teljes sötétségben ülő kö
zönségnek valóban borzasztóan meglepő látványt

nyújt. Mivel ezenfelül a nézőtér állat-csontvázak, 
halálfejek, baglyok, lidércek, denevérek s más ba
rátságos dolgokkal volt felékitve : távolról halló 
zaj, lárma s nyikorgás a közönségbe máris borza- 
dályt gerjesztettek ; s mivel végre a bűvös lámpa 
szabályozása által a képek növekedtek, s igy a 
közönséghez mintegy közeledni látszottak: a ret
tegés általános és nagyon természetes volt. — S a 
párisiak e borzasztó látványokat drága pénzért 
keresték fel, a terem alig volt képes őket befo
gadni. Pedig mily távol állanak a bűvös lámpa 
képei a mai egyszerű üveg-szinfaléitól! Hanem 
ez átlátszó színfal legmagasabb rangú tünemé
nyeinek nagyszerűsége is eltűnik a tudományos 
vizsgálatok nagyszerűsége előtt, mit például egv 
lebegő delejpálcácskára erősített tükör-darabon is 
szemlélhetünk, szemlélhetjük a földdelejesség 

hogy úgy mondjam — ér ütéseit! Villany dele
jes tükrökkel beszélnek a tenger által elkülönített 
szárazföld lakói egymással, s közlekedésüket ma
gas polcra emelik.

Az újabb kor ez igen érdekes vívmányairól ta
lán máskor lesz alkalmunk szólani e lapok ha 
sábjain.

Egy török szultán Magyarországot, érdeklő naplója.
Ki ne ismerné azon gyászos eseményeket, me

lyek hazánkat a jelenlegi uralkodóház második 
magyar királyának kormánya alatt két idegen 
nép tűzhelyévé tették, hogy a falvakkal és váro
sokkal rakott tűzön hüledező harcvágyukat me
legíthessék fel, majd az öldöklés és vérontás ka
zánjává, hogy abban embertelen szomjukat egy 
dicső, de balesemények és itt-ott önhibák által 
majdnem a végveszélyre juttatott nemzet véré
ben olthassák ! Törökök és németek harcoltak 
egy ország birtokáért, melyet lehetetlen lett volna 
elnyerniük, ha ezen ország fiait mindenféle fon- 
dorkodásokkal, Ígéretekkel és fenyegetésekkel 
egymás ellen nem ingerük . . . .

Tudja ezt minden hazafi ; hisz oly nehéz sebet 
ejtett ezen korszak a nemzet életén, hogy száza
dokon át nem gyógyulhatott be, és még most sem 
szűntek meg egészen ezen sebokozta fájdalmak, 
mert minden nagyobb mozgásnál éreznie kell a 
nemzetnek, hogy ez volt élete fejletlenségének oka.

Sokat írtak ezen időszakról, főkép idegenek, és 
ezek közt leginkább németek és franciák, és 
ezeknek öszhangzó irataiból épen úgy, mini hazai 
kutforrásainkból merítettük a történlek ismere
tét; de eddig eléggé ismeretlen maradt mindaz, mit

a’torökök írtak tetteikről, pedig nem érdektelen 
ezen altera parst is hallani

Nem akarok itt a történetírókról szólni, ezek a 
történész kutatásainak tárgyai, de a nagy törvény
hozó Szulejman, kit fényűzése miatt pompásnak 
nevez az utókor, második hadjárata alkalmával, 
melyet hazánkba intézett, egy naplót szerkesztő- 
tett,, és ezt akarom az olvasó-közönséggel közölni. 
Nem érdektelen ez, habár igen túlzott és az igaz 
zal nem mindig öszhangzásban lévő tartalmú, mert 
kiviláglik belőle, hogy Szulejman már ezen had
járat alkalmával tervezte azt, hogy magát Ma
gyarország hübérurává tegye.

Mielőtt ezen napló Magyarország ügyeire vo
natkozó kivonatát közölném, szükségesnek tartom 
benne az érintett tényeket megelőző korszakon 
átfutni.

A mohácsi vészes nap után Szulejman az or
szág meghódol tatása végett Budának tartott. Alig 
látta magát a város* birtokában: legdrágább kin
cseit és emlékeit, egyebek közt Mátyás király 
könyvtárát és Magyarország egyéb vidékeiről 
százezer rabszolgát szállíttatott ístambulba. Pa 
sai vagy hetvenezer embert, koncoltattak fel. 
Egyszerre csak mindenkinek bámulatára megigé



ró Zápolya Jánosnak, ki magát második Lajos ha
lotti ünnepélyén pártja által királylyá választatta, 
hogy őt független királyul ismeri el, és parancsot 
ad Istambulba visszatérni. Mi volt ezen elmevál
tozás oka, még ma is ismeretlen. A ciliciai lázadás 
hirét, csak akkor tudta meg Szulejman, midőn a 
Dunát lepte át. Még mielőtt elérte volna a török 
császár Istambult , hol a győzelmi ünnepet (a 
müzülmánok nagy botrányára a budai királyi 
lakból rabolt három szoborral diszitett lóverseny
téren) nagy pompával ülé, Zápolya megkoronáz
tatta magát. Ferdinand, ki Lajos nővérével, Má
riával házasságra lépvén, igényt vélt tarthatni a 
királyi koronára, elhatározá ezen igényeit fegyver
hatalommal valósítani. A mig tehát egyrészt Hor- 
vát- és Tótország több helységeit foglaltatá el sze
mélyesen, egy tekintélyes hadsereg élén Magyaror- 
szágrajött. Tokajnál Zápolya hada szétveretett. 
Ferdinánd ezen győzelem után a fondor Perényi ál
tal megszerzett koronával megkoronáztatá magát 
Székes-fehérvárott. A szerencsétől és pártjánaklcg- 
nagyobb részétől elhagyatott Zápolya ipájához, a 
lengyel Zsigmondhoz folyamodók, ki már előbb ki- 
sérlé meg Alamócon a két trónkövetelő kibékitését. 
De ettől sem nyerhetvén segedelmet, az utolsó esz
közhöz nyúlt, mely, véleménye szerint, képes lett 
volna őt királyságában megtartani, és igy honá
nak függetlenségét biztosítani... Лól látott Zápo
lya a jövőbe. Bár osztották volna kortársai néze
teit. De, a mint emlitém, már megtevé az utolsó 
lépést, és fölkérte a török szultán segedelmét, 
Laszky Jeromos szirádiai vajda, Istambulba uta
zott, hol Gritti Lajos ékszerárus és Velence titkos 
ügynöke közbenjárása által sikerült neki a nagy 
vezirhez jutni. Nem sokára kézbesittetett neki 
azon szerződés , melynélfogva kötelezi magát 
Szulejman a magyarokat egy hadsereggel a né
metek követelései ellen védelmezni. Az ügyes kö
vet elbocsáttatásakor ezer aszprátés négy díszru
hát kapott. Ferdinánd megtudva , hogy ve- 
télytársa egy követet küldött Istambulba, azon
nal utánzotta e példát, de a nagyur, kit Ferdi
nánd túlzott követelései és a követek dölyfös ma
gaviseleté csak sértettek, kilenc hónál tovább tar- 
tá őket, fogva, és midőn szabadon bocsátá, ezen gú
nyos szavakkal küldé őket vissza urukhoz : „Ura
toknak még nem voltak barátságos, szomszédias 
viszonyai velünk, de lesznek nem sokára. Mond
játok meg neki, hogy magam fogok nem sokára 
megjelenni minden hadaimmal, majd magam 
adom meg, a mit követel. Készüljön hát látogatá
sunkra, hogy méltón fogadhasson.“

1528. máj. 10. Ibrahim pasát nevezte ki ser-
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tett ki, saját embere in kívül ötszáz szipahi kísé
retében.

Aug. 21-étől sept. 2-ig érdektelen leírása a had
sereg utjának Földvárig.

Sept. 3.j Tábor Szászhalom alatt, közel állomás* 
Három hitetlen nagyur hódolt. Egyikük, a kényiír 
(szerb fejedelem) fia, a sátorba érkezve, a pasa ke
zét csókolta. És mivel senki sem ment előre Bu
dára, a ruméli titkár és a szipahi'fiak’tollnoka kül
dettek előre. — Bizonyos vala már, hogy a budai 
hitetlenek nem hódolandnak.

Szept. 4. péntek. A  császár ő fensége zárt se
reggel közeledek, és a budai szőlőhegyeket szállá 
meg. Minden ember saját szárnyához és helyéhez 
alkalmazkodott. A hitetlenek nem hódolván, nyil
ván fellázadtak. Tegnap egy várbeli hitetlen elfo
gatván, a pasa szabadon bocsátá öt, j meghagyván, 
hogy jelentsen neki mindent, a mit lát.

Szept. 5. A  pasa az ágyuztatásra alkalmas he
lyek megszemlélésére ment. Fején egy cobolysü- 
veg. A körülötte . levőknek szintén vagy coboly 
vagy rumeliai sapkát adatott, turbánban senki 
sem volt. Kücsük Báli bej megbizását teljesítve, 
visszatért és elhozá azon nagyurat (Perényit). Az 
egész ut ötven napig tartott. A hitetlenek közül 
egynehányan megszöktek, és meghódoltak.

Vasárnap, szept. 6. A  pasa cobolysüveggel, 
Iskender cselebi selyemszövettel, mások vitorla
vászonnal fejükön, a vár megszemlélésére mentek. 
A vár felső része felé táborzó szendrői fejedelem 
a vasárnap és hétfő közti éjjel nagy ijedtségbe he
lyezhetett azon hir által, hogy a hitetlenek kiütöt
tek a várból.

Hétfőn, szept. 7. A pasa és a többiek, mint illik, 
felteszik sapkáikat, és a várnak mennek*

Kedden, szept. 8. A pasa újra a várnak indul. 
A várból két hitetlen szökik meg és felénk jön
nek. A vár alsó kapuinak egyike bevétetik.

Szerdán, Szept. 9. Folytonosan ostromoltuk a 
várat a nélkül, hogy rést törhettünk volna. Beg- 
geltől fogva délig harcoltunk. Végre gyengültek a 
hitetlenek, és kegyelmet kértek. Átadják a várt, 
és meghagyjuk nekik a szabadságot. A jancsárok 
ajándékjukat követelvén, a pasa előtt sok esztelen 
szót szólnak. A szejbánbasi fejét betörik, és a je
lenlevő nagyok egyikét kövekkel dobálják.

Csüt. szept. 10. Igen sok várbeli fogoly elada
tott a császári táborban.

Pent, szept. 11. Midőn a vár hitetlenjei, kiknek 
megkegyelmeztünk, kijöttek a várból és német 
területre akartak menekedni, a hadsereg által a 
szőlők közt utolérettek. Fegyvereseink kardra 
hányták őket. A lovasok közül megmenekült egy

néhány. Vagyonuk elprédáltatott. János királytóli 
félelmében a pasa a Duna másik oldalára metli 
táborba.

A napló most számos kézcsókról és tisztelgések
ről szól, melyeket a szultán saját bejei és pasái 
tettek. Azután elég érdektelenül Írja le a bécsi 
utat, melyen Komáromot, Győrt és Pozsonyt érin
tették, és hogy Pozsony közelében egynéhány 
vasast boncoltak fel. így  érnek Bécs alá. Követke
zik a város ostromának leírása, [mely szeptember 
29-től október 16-ig tartott. Belátván az ostrom 
sikertelenségét és kényszerítve a rósz idő által, 
október 16-án elindulnak Bécs alól.

Szombat, október 16. Bécs alól megindultunk, 
Istambulba térendők vissza. Majdnem egy hónn- 
pig időztünk itt. Tanács. Minden bej egy-egy disz- 
ruhát kapott. Mindnyájan kezet csókoltunk. Ib
rahim4 pasa nagyvezérnek egy drágán kirakott 
kard négy kaftán és öt zacskó aspra adatott. A 
többi pasának két-két kaftán. A várból eg.y hitet
len érkezett ki. A várban levő uraktól és fejedel
mektől hódolatot hozott, és a pasánál kegyelemért 
esdekelt, mi meg is adatott nekik. A rabszolga
ságba került bécsi várkatonák mind szabadon bo
csáttattak. A várban elfogott müszülmánok közül 
hármat szabadon bocsátottak a hitetlenek.

Becsből visszatérve az előbbi utón haladtak, 
mig okt. 17-én ismét Pestre értek.

Okt. 27. A pasa az íjászokkal egy sort képezve 
Buda alatt táboroz. A Dunán vert hídon átmentés 
Pest elé vonult. A ruméli tábor zárt sorokban kö
veté őt, és átmegy a hídon. Nyugalom. Alig vonult 
be a császár a pasával, megint erősen esett. Az 
íjászoknak egy mérő liszt, és egy mérő árpa ad* 
tik ; de a lovasoknak nem adattak élelmi szerek, 
az agáknak sem.

Csüt. okt. 28. Nyugalom* anács János király 
a császárt üdvözölve: „Áldott legyen a padisáh 
hadjárata!“ szavak után kezet csókolt. Midőn tá
voznék, tiz kaftánt, három aranyláncos nyerget, 
gyeplőt és pányvát adatott neki.

Okt. 36'. Ezen napon igen sok málha veszett el. 
Sok dolog nem érkezett meg az állomásra, még a 
nagyvezér és a pasa sátrai is elvesztek. Mivel a 
bosnya és szendrői bejek málhája nem találtatott 
meg, e két bej felkeresésére küldetett ki. A pasa 
lóháton gyüjteti össze a bejeket, megmutatja ne
kik a magyar koronát, és azt mondjál „Ezen ko
rona Nusirván idejéből való (531 — 579). Zápolya 
megkoronáztatása végett a velencei dogé fia ,Pc- 
rényi Péter és az érsek küldettek Budára.

Ezen nap után semmi érdekest sem tartalmaz a 
napló. Egyszerűen az istambuli utat Írja le.



827H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D

Kitűnik ezen okmányból, hogy tulajdonképen 
nem az oroszok a bulletin-ok feltalálói, és hogy 
mestereiket sem érték eddig utói. Ujabbkori feje

delem aligha dicsekedett annyi nem aratott ba
bérral és kézcsókkal, mint a törvényhozó nagy és 
pompás Szül ej mán.

Az Eszterházy-képtár műkincsei.
. (Salvator Rosa két tájképe.)

Az eseményekben oly gazdagon lefolyó év oko- 
zá. hogy ritkábban foglalkozhatánk e képtárral, 
mint Ígéretünkhöz képest szerettünk volna, s most 
úgy járunk, mint a főváros lakossága, melyet az 
újabban fölmerült aggasztó hir, hogy e mű-gyüj- 
temény mégis a a külföldre vándorol — tömegesen 
hajt az akadémia palotájának falai közé, hogy mi
előtt pusztán maradnának,legalább futólag láthassa 
meg e műkincseket. Vasárnap van s nők és férfi
ak vegyes csoportja jár s nézegeti a pompás csar
nokokat, melyek falait a világ legszebb kárpitjai 

a festőművészet szinpompás munkái borítják. 
A benyomás, mit a látogatók nagyobb részére e 
szin-, alak- és com positio gazdagság tesz — nagy
szerű ugyan, de kissé erős és kábító. Nagyobb része 
ismeretlen a festőművészet történetével, s a rövid 
catalogue csak a szerző nevét közli szárazon. Pedig 
e képek majd mindegyikének megvan s maga 
kis története, melyek ismeretével egy nagy illu- 
strátió sorozátává válnak előttünk e csarnokok, 
melyekben pár órai séta e kellemetlen borús idő
ben, egészen fölvidámitólag hat. Az Eszterházy- 
képtár bővebb ismertetésére ajánlhatjuk Ormós 
Zs. (jelenleg Temesmegye alispánja,s rég ismere
tes mübarát) jeles müvét e képtárról, mely min
den tekintetben igen érdekes olvasmány*‘)sinelybŐl 
a jelenleg bemutatott két kép ismertetését is 
közöljük.

Salvator Rosa 1615— 1673. Ezen művész géni- 
alifását okoldalusága is kitünteti; mert történelmi, 
élet- s tájképi festész, költész, és zenész volt egy 
személyben. Viszontagságos életét, és művészeté 
nek a képcsarnokban nem képviselt szakmáit mel
lőzve, táj festészetére térek át, mely szak u ából IX .

*) A hg Eszterh zy képtár miitörténelmi leírása. Irta 
Ormós Zfágmond. Kapható a Athenaeum könyvkiadó- 
hivatalában s az ország minden könyvárusánál. Nagy 
8-rét 188  oldal. Ára 1 ft 50  kr.

t. 3 sz. egy tájképet látunk, nem mint a lajstrom 
állítja vízeséssel, hanem széles folyó által kettéha- 
sitott vidékkel, melynek partján sziklák, épületek, 
Salvator Rosa modorában fák, halászó s csolnakos 
emberek a messze távolba kilátással szemlélhetők, 
s a kicsiny vízesés, figyelmünket igánybe vevő 
annyi változatosság mellett a festmény balolda
lán, alig észlelhető; e festményen Salvator Rosa 
mo no grammja is megvan. A  4. sz. alatt en 
nek érdekes pár darabja van, monogramm nél
kül ugyan, de Salvator Rosa sajátságainak és mo
dorának annyira szembetűnő jeleivel, s az előbbeni 
darabbal oly nagy hasonlatosságban, hogy a mü 
eredetiségében nincs okunk kételkedni. Vizet, fá
kat, sziklás partot, épületeket és romokat, halászó 
s fürdő embereket, s a fák. árnyiban pihenő kecs
kecsapatot festett e darabon, mely e szerint vál 
tozatosság tekintetében is az előbbihez hasonló.

Salvator Rosa, úgy, mint a mi Markónk, tanító 
nélkül a természet mesterölében s alkotásainak 
szabad szemlélése után képezte magát. A  termé
szet négy könyvéből merített tanulmány a két 
művész különböző egyéni jellemével öszhangzó 
eredményt idézett élő. Mig az appegi-i villa regé 
nyes vidékén nem rég elhunyt házias és szende 
jellemű Markó lelkületéhez hasonló tájképeket 
ecsetéit, s ifjúságának a Mátra-hegy zordonabb 
vidékein nyert benyomásait szelídítette, addig a 
nyugtanul vad kedélyű Salvator Rosa, kit életirói 
rabló-csapatokkal is ötszeköttetésbe hoznak, Olasz
hon szelíd égöve alatt tett észleléseit a természet zor 
dón vadregényes képeiben tünteti föl. Marko müve- 

! in szintúgy, mint Salvator Rosa későbbi alkotásain, 
Claude Lorrain iránti előszeretet észlelhető. Az 
egyenlő alapra fektetett tanulmány az egyéni jel 
leinek különsége szerint különböző módon, de 
ugyanazon eredményre : a dicsőségre vezénylő a 
kitűnő két művészt.

(A „Magyar Bazár“ után.) «7. J F .

E g у h é t  t  ö r  t  é n e t e.
(Dec. 27.)

(VK.) Mintha Vogt Károly az ösvilág iszapját fekote karácsonyunk volt. Az ég egyre sírt „örök 
hagyta volna itt maga után: oly feneketlen saru ' unalmú lanyha cseppel," s talán még az sem igen
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nagyon lepett volna meg bennünket, ha egyszer 
csak az utcák lucsokjából egy ősgyik dugja is ki 
borzangató fejét. De sem eső, sem sár nem tudja 
tönkre tenni a karácsony-hét nyájasságát. Csiko
roghat a fagy, mint a fehér karácsonyok boldog 
éveiben, vagy csoroghat az eresz barátságtalan 
nedvességgel, a mint csörgött mostan: a jó  gyer
mekek eszményképe azért egyforma bizonyosság
gal éljő mindenüvé, a hová csak várják, hogy 
meglepje a kisdedeket, kik apró sziveik ártatlan
ságával az egész esztendőn át főleg csak neki (a 
láthatlannak) kívántak tetszeni. Éljő és megjutal
mazza őket, letéve a nagy asztalra karácsonyfá
ját, ezt a különös hit, mely jókedvében oly sok 
mindenfélét terem: aranydiót és cukorbabát, pi
ros szalagot és csöngetyüt, állatokat és kis kocsi
kat. A szeretet kölcsönkéri ez estére a szerencse 
tündérének bőségszaruját, s kiönti tartalmát a 
kis és nagy gyermekek asztalára, ezer meg ezer 
édes történetkét szülve mindenütt. A karácsonyfa 
asztala ilyenkor valóban a jó  szivek oltára, mely 
körül az örömtől repeső gyermekek zsivaja, a 
szülék édesded öröme s a ház barátainak nyájas 
részvétele együtt ragyognak a fenyőágak apró, 
piros viaszgyertyáival.

A gyermekek e kedves legendája melyről 
egész éven át beszélnek képezi a karácsony
hét naiv költészetét. 8 tiszta, igazi költészet ez, 
melybe mindnyájan örömest merítjük kételyektől 
gyötrött s gondoktól kifáradt lényünket, szeretet
tel irigyelve az apró világ édes mitsem tudását 
s bámészkodó hitét.

Es ne tartson tőle senki, hogy e legenda, e naiv 
hit, a szeretet ez ünnepe elmúljék valaha. A tu
dás , mely sokszor ellentétbe jő  a régi világ gyer
meteg hitével, sértetlenül hagyja a s z í v ,  a kedély 
ily édes ügyeit. Íme, maga Vogt is, kit ma ép úgy 
„istentelennek“ kiált ki a kegyesek Tartuffe-scre- 
ge, mint századok előtt Galileit, Pestről azért nem 
mehetett el Temesvárra, mert „családi körülmé
nyei“ visszahívták Genfbe. Ö is az övéi körében 
kívánta megülni a családok ünnepét, a szeretet 
édes estéit, melyek a keresztyénség* valódi szelle
métől sugárzanak. Különben semmi sem is nevet
ségesebb, mint azt akarni elhitetni a világgal, 
hogy a haladó tudomány vívmányai csorbítják a 
vallást. Valamint a föld forgásának tana nem té
vé tönkre a keresztyénséget: úgy nem fogja azt 
meggyöngiteni „az ember őstörténelme“ sem. Nem 
érinti ez a mi vallásos hitünket, csupán ismere
tünket gyarapítja és szellemi tevékenységünket 
fokozza, s ennélfogva fővárosunk műveltségének 
mindenha díszére válik az a fogadás, melyben a

hires természetbúvárt részesítő, az ügyhöz méltó 
komolysággal, minden tulsagok nélkül.

Ha Páris túlcsapongó szelleme laknék a mi sze
rény fővárosunkban: akkor ma már hölgyeink 
mammut-fejű broche-okat, ősgyik-alakú fülönfüg
gőket s iramgimszarv-karperecoket hordanának, 
mint hordanak most Párisban Lesseps tisztele
tére — krokodil-melltüket és gyűrűket. Itt azon 
ban nem történt semmi ilyes hóbort, s a figyelem 
és szívélyesség megfúrták komoly határaikat. Mind 
a hat fölolvasásnak nagy közönsége v o lt; az egye
tem és műegyetem ifjúsága ezüst serleget nyujta 
át Vogtnak, emlékül ama külön előadásért, melyet 
a kisagyúakról számukra tartott; tisztelői diszlako- 
mát, rendeztek a redout éttermében, - ez volt az 
egész. Elég arra, hogy Vogt elmondhassa — amint 
el is monda, -  hogy egy városból sem távozott 
még el nyájas!) emlékezéssel,mint a mienkből; de 
nem annyi, hogy e kultuszban valami múl окопу 
divat-hóbortot láthatott volna.

A redout-lakoma nem is volt valami kitűnő. Az 
emberek ma már tudják, hogy a bankett nálunk 
nem egyéb, mint oly alkalom, midőn valaki tisz
teletére sokat fizetünk és keveset s a mellett 
nagyon roszúl - eszünk. Inkább vettek tehát reszt 
a Vogt szellemi lakomáiban hat estén keresztül, 
mint abban az egyben, melyhez a redout pincérei 
terítettek. Mindössze százötven vendég jelent megí 
köztük képviselők, szerkesztők, tanárok és orvo
sok legnagyobb mennyiségben. Mágnás, pap és 
háziúr nem volt egy sem, s a nőnemet is csupán 
egy példány képviselte. Henszlmann, Petényi Öttó, 
Fáik Miksa, Simonyi Ernő és Szontagh Pál kö
szönték föl az ünnepelt vendégben a tudomány 
hősét, a szabadelvű német hazafit, a magyar me
nekültek egykori benső barátját, stb. Szontagh Pál 
plánemint, a „biblia hívét,“ miután a szent könyv
ben írva vagyon: „Megösméritek az igazságot, s 
az igazság szabaddá tészen titeket.“ Vogt erre igen 
elmésen felelt, mondván, hogy az ó-testamentom 
igéi nincsenek ellentétben még a mamomtannal sem, 
miután írva van benne, hogy Isten Adámnak egy 
oldalbordájából teremté Évát; s miután az ember
nek most 12 oldalbordája van, Adám apánknak 
tizenhárommal kellett bírnia. Ámde micsoda állat 
az, melynek most tizenhárom bordája van V A 
csimpánzé - úr, az embermajom ! Ez ötlet áta- 
lános derültséget okozott, s tán még az abderiták 
közt sem fog akadni olyan „kis-agyú,“ ki komoly 
polémia tárgyává tegye. Az egész csupán a lakoma 
jó  hangulatát jellemző, s c jó hangulattal távozott el. 
körünkből Vogt, megígérve, hogy nem sokára 
visszatér.
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juk látni jutalmát előfizetőink számának folytonos 
növekvésében. — Még* egyet kell megjegyeznünk 
azon t. előfizetőink számára, kik lapunkat év vé
gével beköttetni érdemesnek tartják. Utasítsák 
ugyanis a könyvkötőt, bogy a lap azon iveit, me
lyekben két oldalra terjedő metszvények vannak, 
ne varrják keresztül, hanem az illető kettős lapot 
ragasszák be egyszerűen. így  nagyobb metsz vé
nyeink bekötéskor nem csufittatnak el.

* ( Vogt Károly felolvasásai.) Múlt számunkban, 
e rovat alatt és az újdonságok közt, rövid kivo
natban ismertettük a hires geolog és antropolog 
első három előadását. Megismertetjük most az 
utolsókat is.

E hó 20-dikán Vogt a legújabb kő-korszakról 
értekezett. E korban már a kőműszereken bizonyos 
csinosság látszik, és találhatni bronz-eszközöket 
is. E korból valók a cölöp-építmények is. Ezek 
tavakban és lápok között mesterségesen készitett 
szigeten találhatok, hova az ember alkalmasint a 
vadállatok elől menekült. Ez építmények 8000 
évre vezethetők vissza. Az ember cölöpöket vert 
a vízbe, mely fölé fonadékot, talajt helyezett, ily 
építmények K. előtt még 300 évvel is találtattak. 
Ezekben mindenféle fegyverek fedeztettek föl. A 
háziállatok is nagyban szerepeltek már e korban, 
mint: szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, kutya 
stb. Sőt már a mezőgazdaság is szerepelni kezdett, 
mert számos gazdasági növény találtatik e korból, 
mint búza, köles, mák, len, sárgarépa stb. A mű
ipar első csirái is e korba vezethetők vissza, a 
mennyiben már szövetek- és hímzésekre akadunk, 
melyekből Vogt egyeseket föl is mutatott. Ugyanez 
időben kezdtek szerepelni a cserépedények is. 
Vogt ezután az ezen korbeli embermaradványo
kat sorolta elő. A koponyák erősek, az állkapocs 
előre áll, a fogak ferdék, melyek alant-műveltség 
fokozatnak a jellegei Ezen diluviális rétegben 
talált állkapcsok bizonyítják, hogy az emberi és 
majomi typus egyesülve voltak: az állka öcs lmj- 
lása emberi typus. A koponyák a mongol fajhoz 
hasonlítanak. 8 hogy Európát a mongol fa j lakta, 
azt nemcsak a pulyákróli mondák, hanem némely 
európai népfajok jellegei is bizonyítják. A mongo
loknál egyébiránt ma is az iramszarvas a házi
állat. Európát jelenben nagyon vegyes, kevert tör
zsek lakják.

Az ötödik és utolsóelőtti fölolvasáson (dec. 22.) 
a bronz-korszakról értekezett Vogt, és több vonat
kozást tett Magyarországra. Elismeréssel nyilat
kozott múzeumunkról, kimutatta a régészet né
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mely kincseiben gazdagságunkat és figyelmezte
tett oly mulasztásokra, melyeket pótolnunk kell* 
A bronz föltalálása mikor történt, nem lehet tudni. 
Sokan azt állítják, hogy phoenicieick ismerték 
először ezen ércet. A bronz hosszas ideig egymaga 
szerepelt mint érc, de majd társult hozzá a lágy 
vas. Hanem ekkor még nem tudták a vasat eszkö
zökké földolgozni. A Hoinér hősei bronzkarddal 
harcoltak, Dávid Góliáthot bronzkarddal ejtette el. 
Sőt a vas keményitése, acéllá változtatása, még 
ennél is sokkal később lön ismeretes: a rómaiak 
korában is még lágy, hajlítható vasból voltak a 
kardok. A bronz-korszakból a keleti, északi és 
atlanti tenger partjain sok Dolmen-t (síremléke
ket) találtak, melyekben a halottak guggoló hely
zetben vannak eltemetve. Találhatni itt fiatal 
embereknek szétzúzott csontjait is, a mi azt bizo
nyítja, hogy ezen korban a cannibalisnius — cni- 
berevés — divatozott. Es figyelemre méltó tény az 
is, hogy ezen cannibalisnius csakis a kőkorszaknak 
utolsó, a bronz-korszaknak pedig első szakában 
divatozott. Valószínű: az emberevés vallásos szo
kás volt, mely lassan-lassan kihalt; a törzsfőnökök 
és fejedelmek még akkor is űzték a cannibalis- 
must — mint egy kiváltságot midőn a nép már 
elhagyta ezt.

* (Ópiumot a maáaraknak). Baselii olasz gyógy
szerész oly lapdacsokat ajánl a madárkedvelők
nek, melyektől a kis énekesek többet, szívhez szó- 
lóbban és hangosabban zengedeznek. „Mámorossá 
kell tenni úgy mond a madarakat, s akkor 
mindjárt jobban énekelnek. Az erdő szárnyasai is 
azért oly énekesek korán reggel, mert az álomtól 
még mámorosak.“ Ezek után elmondja Baselli, 
hogy ö már évek óta kísérletet tett bizonyos má- 
moritó szerrel, s azt tapasztalta, hogy minden 
madara mindig énekelt. A szer parányi labdacsok
ból áll, melyek cukorból és csekély ópiumból 
vannak készítve. Négy-öt szem elég lapdacsok- 
ból, hogy a hatás meg legyen. A  fidcmilék soha 
sem énekelnek szebben, mint ily lapdacsoktól; a 
kanárik soha sem oly kedvesek, mint ily lapda
csoktól. Baselli nagyon ajánlja madár-piluláit, 
melyek nála Alessandriában kapható. Megjegyzi 
azonban, hogy mérsékelten kell bánni a pilulák 
beadásával, miután azok élvezése úgyis megrövi
díti a madarak életét. De ez mellékes, ha a kis 
énekesek oly sok élvezetet nyújtanak dalaik által. 
Baselli azzal a hagyományos közmondással ajánlja 
madár-lapdacsait, h ogy : „akanári madarak álmod
nak, és álmukban énekelnek.“

Pont, I860. Nyom atott a/. „Athonaeum“ nyomdájában.








