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A páva. (4 ábrával.). . . . . . 1 8 7
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Némely állatok életereje . . . . . .  289

A  szalmaszál. K— itől. . . . . . . 5 1 5
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Dickens (Boz) Károly. (Képpel.) V. I.-től. . . . 5 1 1

II. Sándor orosz czár. (Képpel). J. L.-tól . . . 290
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Egy franczia iró lakása . . . . . . 51
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A NAGY VILÁG KÉPEKBEN.
KÖZHASZNÚ HÁZIKÖNYV,

A MAGYAR NEMZET ANYAGI, SZELLEMI, TESTI, LELKI JAVÁRA.

PROGRAMMÁ
Korunk még a háború viharainak közepette is az átalá— 

nos haladás, művelődés, a világ szebb és jobb irányban! átala

kulásának válságos kora.

A polgárosodott népek életrevaló tudományuk, elméleti, 

gyakorlati ismereteik és iigyességök által csodákat visznek 

végbe nemcsak a hadviselés, hanem a békés mttipar, keres

kedés, gazdászat, irodalom és művészet világában is.

Ez által életünk föczélja , az anyagi, szellemi jó lé t , a 

közboldogság napról napra gyarapodik s közeledik a tökély 

lehető legmagasabb fokához.

A kevésbbé müveit népek, érezve hátramaradásukat, 

égő vágygyal kísérik a műveltebbek, hatalmasbak vezéri pél

dáját s ösztönszerü lelki szomjúság- és tolakodással veszik 

körül a tudalom és ismeretek azon titkos forrásait, melyek

ből amazok nagy és halhatatlan müveik előállítására tápanyagot, 

segédeszközöket és biztos irányt merítenek.

A szellemi hódítások roppant országában mindent kíme- 

ritőleg tudni és közelebbről ismerni, eredetiben vagy másolat

ban színről szinre látni vágyunk.

A félig müveit ember, betöltendő űrt és hiányt érezve 

lelkében, sokoldalú , alapos, teljes műveltség után sovárog. 

Még a nővílág sem elégszik meg most már többé a konyhá- 

szat, regény- és divatvilág ismeretével, az ö szép szellemök 

is komolyabb ismeretek bírására tör.

Még a háborúskodásnak is más iránya van most mint 

vala ezelőtt. A polgárosodott népek hadai egyik kezökben a 

barbarság, sötétség s az ezzel járó köznyomor elleni kiirtó 

fegyvert forgatják; inig másik kezökben az egyetemes felvilá

gosodás, műveltség s emberség (humanitás) életadó fáklyáját 

lobogtatják, s még a halálos derinedtségü éjszakot is a civi— 

lizáczió mindenható napfényével akarják elárasztani, hogy 

majd a kivívandó tartós béke idején uralkodjék a boldogságra 

inkább mint nyomorra rendöltetett emberek közt testvéri egyet

értés, szeretet, jólét, műveltség és renddel párosulúszabadság.

Ezen áldások teljes élvezetére a mi nyugaton meghono

s í t  keleti fajunk is kétségkívül hívatva van, de csak úgy, ha 

életbevágó ismeretek szerzése, tudomány, ipar és szorgalom 

által méltóvá teendi magát arra, hogy majdan helyet foglalhas

son a valódi és praktikus műveltségű népek sorában.

Erre tehát előkészülniink kell mindenképen, mire nézve 

legjobb segítő- s irányadó szolgálatot tehet az irodalom, mint 

a Nagy világ kkprkbkn. i . rtz.

a szellemi világ leggyorsabb, leghatékonyabb közlönye, úgy

szólván víllanytelegrafja.

Midőn ez uj vállalatomat megindítom, szinte e nagy és 

magasztos czél elérésének lehető eszközlését tűzöm ki felada

tomul. Iránya, tartalma leginkább az lesz mint Képes Naptá

ramé, t. i. különösen a nagy világ sebben f ő k  é p  é d e s  

h a z á n k  figyelemreméltó tüneményeit, haladási mozgalmait, 

fény- és árnyoldalait, a tárgyakról legtisztább fogalmat nyújtó 

hű képek kíséretében , s értelmes , világos előadással megis

mertetni, s az egyetemi és gyakorlati ismeretek terjesztése 

által hatni az általános és nemzeti műveltség, társadalmi refor

mok, s fajunk anyagi és szellemi jólétének előmozdítására.

Képes füzeteim targyai, rovatai a következők lesznek : 

Tábori és csataképek a mostani nagy háborúból.

Hírneves hazai s külföldi egyének arczképei, élet- és jel

lemrajzai.

Az érdekesebb hazai s külföldi tájak, városok. várak, tem

plomok , kastélyok , középületek , fürdők , régi és uj mű

tárgyak , természeti ritkaságok, sajátságos népviseletek, 

szokások rajzai Ilii és mulatva oktató leírásokkal.

Hazai s külföldi gazdászat, gyár és inüipar, gépészet, leg

újabb találmányok —  rajzokkal.

Háztartási tanácsadó, háziorvos, hasznos házi jegyzetek — 

rajzokkal.
Folytonos őrszemle a hazai és külföldi irodalom és művészet 

mozgalmai fölött.
E mellett a szépirodalom is képviselve leend füzeteimben, s a 

jelesebb íróink tollából eredő beszélyek, életképek, nép

mondák, humoreszkek, versköltemények, szinte rajzok

kal lesznek díszítve, sőt hölgyeink számára a háztartási 

eszközök, női munkamínták és olykor divatviseletek képei 
is helyet foglalandnak, s nemzeti zene- és dalmüvésze- 

tünk némely jobb termékeinek hangjegyeit is hozandja.

Főtörekvésem leend az , hogy minden műveltebb s mű

veltségre törő magyar, kedvelt házi könyvét, szellemi barátját 

találja föl ebben, s tanulságos és mulattató tartalmával, a nagy 

világot és hazát híven visszatükröző képeivel, férfit és nőt, fia

talt és öreget egyaránt érdekeljen. Könyvemnek nincs „népies“ 

czímere, mert nem egyes külön osztályok, hanem az összes, 

irní-olvasni tudó s józan felfogású magyarnemzet számára lesz 

az irva; s leginkább azokat, kik helyzetűk- állásuknál fogva 

irányadó, vezető befolyással bírnak reá, hívom fel haza fiai 

bizalommal, érdekes és nagykíterjedésü olvasmányul szol

gáló füzeteim terjesztésére, pártolására.
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AZ EMBER.

Ismerd lenmagadat.

Az ember befejezett alakkal jelent meg a földön, s noha 

még az elemek befolyása alatt változásokon kelle átmennie, 

ezeket nem lehet azon természeti eseményekhez száinítni, me

lyek előbb a földet teljesen átváltoztaták. A nyers természeti 

erők hatalma meg volt törve, a földnek mindig új növény- és 

állatalakok előállításában! termékenysége ki kezde merülni, és 

teremtését az ember előállításával fejezte be. A szellem ural

kodása vala belépendő. Az ember jóllehet az állatvilágnak nem 
egyesíti minden tökélyeit magában; sok állat fölülmúlja öt az 

érzékek élessége-, erő- és életkorra; sőt el kell ismernünk, 

hogy némely állatok oly erőben jeleskednek, melynek ma

gunkban alig találunk nyomára. Hány állat van, mely az idővál

tozást előre megérzi és lakát a szerint helyezi e l; mily művészi 

ösztönnel bírnak némely állatok mint p. o. a méh sejtjei, a pók 

hálója és a fecske fészke sat. megkészítésére —  inig az ember

nek mindent úgy kell megtanulni és ügyességéi csak hosszú és 

fáradságos gyakorlat által szerezheti meg. De azért egy értel

mes ember sem fogja az állatok ez előnyét irigyelni, melynek 

akaratlanul kénytelenek engedelmeskedni ég melyek évezredek 

óta ugyanazok maradtak.
Az ember tökélyét más valamiben kell keresni, nevesen 

minden erőknek egy fensöbb egységbe öszpontosításában. —  

Az ember három, kizárólag saját, a többi állatokkal nem közös 

tulajdonnal bir, melyek a fenállva-járás, az értelem és beszéd. 

Hogy a fenállva-járás az embernek kizárólag sajátja, mutatják 

a többi állatok csontvázai is összehasonlítva az emberével.

Egyedül az embernek van két keze, az állatok vagy négy láb

bal vagy négy kézzel (mint a legtöbb majmok) bírnak. Az em

berkéz alkata nevesen abban különbözik a lábétól, hogy azon 

a hüvelyk a többi ujjak irányában mintegy ellentett állást fog

lal e l , mi által a tárgyak megmarkolására lesz képessé; 

a lábon ez nem igy van, hanem a he

lyett a láb hátsó részén egy különös 

csont létezik, a sarkcsont, mely a 

fenállva járást különösen elősegíti.

Ezek által a test minden tagjai külö

nös viszonyba jönnek a hátgerincz- 

czel. így a fej minden oldalról egy

formán fejlődött k i , mig az állatok 

állai messze előre nyúlnak és az agy 

rekesze szőkébb. Az emberfő kopo

nyája szép tojásdadon borul össze , a 

száj inkább az áll és homlok mögé vonul, mi által az agy- és 

arcznak több tér marad fenn. Maga az agy, noha némelly álla

toknál nagyobb, az embernél minden részeiben sokkal fino

mabb alkata. A midőn tehát a teremtő az embert a többi álla

tok közt testileg f  e I á 11 i t á lelkileg is fölemelte öt és a föld 

minden kúszó állatai fölött, é r t e l e m - é s  b e s z é d r e  méltatá.
Míg az állatoknál elszórtan különféle képességeket, mi

lyenek az építési ösztön, bátorság, ügyesség, melylyel ter

mészetadta fegyvereiket használják , —  találunk , addig

azok az embernél az ismeret és hatás magasabb tehetségeivé 

változtak át. A kedv és a kedvtelenség, melylyel az állat a 

legkülönfélébb fokozatokban bir, s melynél fogva az megszelí

díthető s idomítható, süt az emberhez egy nemével a hajlam

nak ragaszkodik —  az emberben kedélylyé nemesült. így képes 

az ember saját énje tudatára és egy felsőbb világ sejtelmére 

jutni, és mert mindkettő csak mintegy belső szózat által sugal- 

tatik, azért a nyelv e tehetséget é r t e l e m n e k  nevezé el.

Az embernek az állatvilág fölötti egyik különös előnye 

a beszéd is. Ez által áll az állatoknak nem élén, hanem ellené

ben. Mig az állatok érzeteiket csak éktelen, saját fajuk által 

érthető hangokban fejezik k i , addig az ember minden gondo

latait tiszta szavakban adja e lő , melynek már csak hangja is 

egy belső életre mutat.
Ezen előnyök, úgymint a fenállva-járás, értelem és be

széd által képez az ember a földgömb teremtményei közt egy 

egészet. Habár az emberek közt számos különségek fordul

nak is elő és a senegali néger fekete bőrszíne a fejér éjszak

európaiakétól elég feltünöleg különbözik, mégis az első pilla

nat meggyőz, miszerint egyazon nemhez tartozik mindkettő.

Tekintsük a különböző emberfajokat; a föszín szerint azo

kat fejérek-, olajszíniiek-, rézbarna-, sötétbarna- és fekete

fajokra , hajzatuk szerint sima- és kondorhajuakra , és nagy

ságra nézve magasb és alacsonyabb répekre osztják. De mind 

e beosztások hiányosak úgyannyira, hogy a fej képződése sze

rinti legátalánosabb egyszersmind a legjobb is. E szerint az 

emberfaj három főtörzsböl á ll: a k a u k a z i ,  m o n g o l  és 

a e t h i o p i vagy n é g e r - t ö r z s ,  melyek közt még két mel

léktörzset kiilknböztetnek meg: a m a 1 a y í t és a m e r i k a i t  

és így a következő öt törzs áll elő: l)a c th ío p , 2)  mongol, 

3) kaukazi, 4 ) malayí, 5) amerikai.

Hasonlítsuk össze az emberi ábrázatot a legkiképzettebb 

emlősállatokéival s úgy fogjuk találni, hogy az ember szája 

nem igen áll ki e lőre, hanem az áll és homlok közt illő arányi 

tart, mi által egyszersmind a koponyaüreg is egyarányosabban 

emelkedik és domborul. Legkedvezőtlenebb ez arány a nége

rek- vagy aethiopoknál, mivel ezeknél mindkét áll előre nyú

lik , vastag duzzadt ajkaktól fedve, melyek egymás ellen álló 

fogakat takarnak. A homlok ugyan erős de lapos s fölül hátrafelé 

dűlő, az orr lapos, alól vastag. Képzeljük még ehhez a fej 

kondor gyaphaját, a selyemded fekete bőrt, úgy szemünk előtt 

látjuk az aethiopot vagyis négert.

Sokkal kedvezőbben alakulnak ez arányok a mongol faj-
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nál, mely is majdnem egész Ázsiában és Európa legészakibb 

részeiben terjeszkedik ki. E törzsnél az arcz inkább szélié

ben van kifejlődve, a pofacsontok erősen kiállnak, a száj és áll 

kerek, a szemek sziik szabásuak. Az ábrázat ez által lapos 

alakot nyer, a hajzat sima, a bőr színe sárga vagy sárgásbarna.

Legkedvezőbben van a fej a kaukazi fajnál kiképzödve. A 

száj itt az áll- és homloknál belebb áll, az arcz inkább hosszú 

mint széles, a homlok magas, szépen domborult. Éhez járul még 

a bőr fejér színe, és a sima. dús, különböző szinti hajzat, mely 

gyapossá soha nem változik át. E faj lakja Nyugat-Ázsíát, 

Észak-Atrikát, és legészakibb részei kivételével, egész Euró

pát. Neve matatja, hogy e faj ős fészke, a Kaukazus köriil ke

resendő, e törzshöz tartozván e vidék lakói, valamint továbbá 

Eszak-Afrikában a mórok, Ázsiában a talárok, perzsák és 
arabok.

A malayi fajnál a négerarcz alakja némileg szelídültén 
tűnik fe l, az arcz felső része szélesebb, a pofacsont nem áll 

annyira ki, a bőr feketebarna, a hajnövés erős, a haj puha für

tös, fekete. E faj lakja hátsó Indiát, a csendes és ind-lenger 

szigeteit, valamint l'jhollandot is.

Az amerikai faj arcza széles ugyan, de nem lapos mint a 

mongoloknál. a szemek mélyen fekszenek a rövid homlok alatt 

és a pofák elötünök. A bőr színe rézveres vagy fahéjbarna, a 

haj síma, sötét, vékonydad. Ide tartoznak Kszak- és Délamc- 

rika benszülöttei, a Hudsonöböltöl egész a Magellánszorosig-.
Az emberek test- és szellembení különbözőségének sokan 

az égalyt (clima) és valamely tartomány természetét állítják 
okául, és hogy Afrika forró napja színezi feketére az embert 

és hogy egy szelidebb égalj az ember szellemi és testi termé

szetét legszebb kífejlésére juttatja, míg észak zordon hidege 

az embert növésében, kifejlésében gátolja. De a tapasztalás 

nem szól e vélemény mellett; az európai szintúgy az afrikai 

néger Amerikában nem lett hasonló a benszülötlhöz, sőt kevés 

változással máig is törzslunának eredeti bélyegét hordja, E 

tünet oka az eredet- vagy származásban rejlik.
Ha most az emberi 

testet főrészei sze

rint tekintjük, úgy az 

fej-, törzs- és végta

gokból áll. A fej is

mét feloszlik kopo

nyára és arezra; a 

törzs has- , mell- , 
nyakból, a felvégta

gokból u. m. felkar-, 

alkar- és kézfejből, 
az alvégtagokból u.
111. ezomb-, szár- és 
lábfejből áll. A nyak 
a törzset a fejjel e- 

gyesíti és a liátgerin- 

czen és fejmozgató 

izmokon kívül még 

magában foglalja a 

nagy véredényeket, 

melyek a fejbe vért 

visznek, továbbá a 

légcsőt és a bárzsin- 

got (étcső). A mell- 

1ireget(ábrac)a has

üregtől a rekeszizom 

választja cl (á b ra ;) ; 

a mellüregben fekszik 

a légcsővel össze
kötött tüdő (ábra e 

és /■) és a szív

(á b r á n ) , a bárzsing is keresztül megy rajta. A hasüregben 

(ábra 6 ) több szervek léteznek. Fent a rekeszizom alatt inkább 

a jobb oldalon fekszik a máj (ábra ki )  az epehólyaggal, a bal

részben a sokkal kisebb lép (ábra g) ,  a máj alatt a hasnyál

mirigy és a fölülről a bárzsínggal összefüggő gyomor (ábra A), 
mely alulról a belekbe megy át, melyek sokféle tekervényeik- 

kcl betöltik a hasüreg nagy részét. E tekervényeket elölről a 

gyomorról lefiiggö cseplesz hálóként takarja , hátulról a hát— 

gerincz, mindkét oldalán fekszenek a vesék, melyek alulról az 

elő fekvő hudhólyaggal összefüggnek. A test egész kiilfeliile- 

tét bőr takarja, mely belfelöl maid mindenütt többé kevesbbé 
zsírral telt sejtszövetrétegen terjed e l , kívülről pedig az igen 

vékony, átlátszó, vérüres és érzéketlen felbőr által vonalik be. 

Maga a bőr egy hajlékony, erős takaró, és közte és a felbőr 

közt egy vékony takréteg létezik, melytől az emberi test színe 

függ. A bőr nem csupán takaró, hanem egyszersmind szerve 

az érzetnek, szintúgy kigőzölgő, elválasztó, beszivó, tehát az 

ember egészségére nézve igen fontos szerv.
A gerincz csigolyái feloszlanak nyak-, mell- és hascsi- 

golyokra. A kél legfelsők a nyakcsigolyok, ezek elseje, mely- 

lyel a fej ízül, fejgyámnak neveztetik. A tizenkét inellcsígo- 

lyokra van megerősítve a tizenkét pár borda, ezekből 7 pár a 

mellcsontlal közvetlen egyesül, a többi öt közül három pár 

pedig közvetve porezok segélyével, melyek által mindegyik 

a szomszéd bordával függ össze, két pár végre semmi össze

köttetésben nincs vele. Azívalaku bordák a mellcsontlali egye- 
sülésök állal a tüdőt, szivet ölelik át és képezik a mellhast 

vagy mellüreget. A végtagok: a kezek- és lábaknak a csont
vázon meglehetősen összeegyezö alkaluak és kevés változással 

hasonló részek fordulnak elő bennök. A felső végtaghoz szám

lálandó még a törzsön a nyak előtt és a felső bordán fekvő 

keskeny kulcscsont. A kezet képezi a felkarcsont, alkarcsont,

—  mely is két csontból: az orsó- és singcsontból áll. A kéz

töt nyolez csont képezi, melyhez a 19 csontból álló kézfej van 

erősítve —  s így minden karhoz a kézzel együtt 34 különböző 

csont tartozik. A lábak alkotása a kezekéhöz nagyon hasonlít. 

A láb áll felczomb- és alczoinbcsontból, vagy szárból ez utolsó 

ismét két darabból a szárkapocs-és a szárcsontból áll. A térd

kalács egy, vastag szalagokkal megerősített csont. A lábtő 7 

különböző nagyságu és alakú csontból áll. A lábfej, mint a 

kézfej 15) csontból és az alvégtagok mindegyike 32 csontból áll.
A fej ábrázat- és koponyára osztalik. Az arcz a fejnek 

al- és első , a koponya fül- és hátsó részét teszi; a koponya 

csontürege varrányok állal összekötött 8  csontból á ll; más

14 csont képezi az arezot s arczcsontoknak hivatnak. Mivel 

minden fülben még 3 hallcsontocska, mindkét állkapocsban pe

dig 32 fog van, így az egész fej 60 csontból áll, az egész test 

pedig 246-ból.
A csontokat izmok veszik körül, melyek összehuzódási 

és kiterjedési képességgel birnak. Az izom rostokból á l l , kö

zépen vastag s mindkét végén vékony szalagba végződő testet 

képez, e vékony részek rendkívül szívósak és inaknak hivat

nak. Minden izom egy különös mozgásra szolgál, de mégis 

némely mozgáshoz több izmok működnek öszsze. Azon izmot, 

mely valamely tagot az által, hogy vastagabb részén összehu- 

zódik, meghajt, hajtó vagy hajlító izomnak, azt pedig, mely a 

mozgást megakasztja , a meghajtott tagot ismét kinyújtja, fe

szítő izomnak hívják. Az izmok száma igen nagy, az em

beren 238 izompárt lehet megolvasni. Az izmot közönségesen 

h ú s n a k  nevezzük. Ámbár az izmok a mozgás eszközei, mind- 

azállal magukban nem képesek a tagot mozgatni,hanem egye

dül az idegekkeli összeköttetésben.
Az idegek majd mint fejér, sajtnemii velőállomány, majd 

pedig és legtöbbnyire mint hálóként összekötött szálak és zsi

nórok fordulnak elő. Az ideglömeg főszékhelye az agy. Ezt 

szilárd koponyacsontok zárják körül s ezek alatt még a kemény

1*
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agykér védi. Az agy fölületén számos emelkedések vannak, 

melyek agytekervényeknek neveztetnek, és azon fele, mely a 

koponya felső részében fekszik, a nagy agy, mely is a kis agy

tól vagy agyacstól egy mélyedés által válik el és ez utóbbi a 
koponya hátsó részében fészkel. Az agy a gerinczcsatornán ki 

és innét vékony fejér fonalakban az egész testben elterjed, 

úgy hogy a testnek nincs oly része, melyben idegek ne vol

nának. Az ideg fészke minden életérzetnek. Az érzéki mű

szereket esak az idegek hozzák összeköttetésbe az agygyal és 

ez által a lélekkel. Az idegek megsértése egyes tagokra , de 

az agyé az egész testre veszélyes befolyású. Ha például a ge- 
rinezagyat a tarkón azon helyen, hol a fejből kimegy, átmet

szik , rögtöni halál áll b e ; a lovakat így szokták megölni, ha

sonlót tettek egy vésüvel a hajdani csataelefántok hajcsárai, 

midőn a bőszük állat saját soraikat kezdé zavarni.

Szóljunk még valamit az emésztés vérkeringés éslélekzés 

szerveiről.

Az étel eldarabolása, őrlése a szájban a fogak által tör

ténik a nyelv segélyével, mely is a rágmányt azonnal össze

keveri nyállal; a szájból az ét a bárzsingon át a gyomorba jut. 

A  gyomor, egy börzacskó. a hasüregben hárántosan fekszik 

szorosan a rekeszizom alatt elölről a májtól fedve. Felsőrészén, 

hol az étel bemegy, van a gyomorszáj vagy gyomornyit, alsó 

sztikebb vége pedig, hol rajt az étel belőle kimegy, gyomor

csuknak hivatik. Az étel a gyomorban a gyomornedv által 

emmé változik át, mi után a tizenkét ujjnyi bélbe megy, itt hozzá 

jön a hasnyálmirigy nedve és az epehólyagból az epe s vele 

összekeveriilnek. Az epe hozzávegyülésével az emésztés be 

van fejezve. Ez emböl a folyó részek kiválasztatnak, mtk ekkor 

tény (ehylus) nevet viselnek, a tény a tizenkét ujjnyi bélből a 

vékony bélbejön, itt a tápláló részeket a felszívó edények be
lőle felveszik, a többi szilárdrész pedig bélsárkép a vastag- s 

végbeleken kiurittetik. A felszívó edények által felvett tényből, 

miután vérré átváltozott, képződnek az emberi test minden részei.

A vérkeringés szerveit edényeknek nevezik, és ii t e r e k- 

és v i s z e r e k b ő l  állnak. Maga a vér veres folyadék , és áll 

v ízből, vérrögcsékből, rostany-, fejérnye-, sókból és zsírból. 

Minden vérmozgás középpontja a szív. Ez egy üres izom. mely 

összehuzódásí és kiterjedesi képességgel bír. Két szívkamarára 

oszlik, melyek mindegyike ismét elő- és főkamarából áll. A 

szív, mint a vérkeringés szerve 1-ör a tápláló világospiros 

vért a test minden részeibe szétlövelli és onnét a sötét piros 

vért magába fogadja, és 2-or a sötétpiros vért a tüdőbe lö

vellj, hol az az élenynyeli érintkezés által ismét világospiros 

lesz és a szívbe visszatér. Az elsőt nagy, az utóbbit kis vér

keringésnek hívjuk. —  A világospiros vér nevezetesen a bal— 

szívkamrából kijővén, a függér és annak ágai által az egész 

testbe elterjed és legfinomabb ágazataiból a viszerekbe megy 

át, melyek végül egyetlen törzsben a szív jobb előkamrájába 

nyílnak, honnét a vér a főkamrába megy, hogy innét a kisebb 

vérkeringést a tüdőbe fussa b e , hol is az a beszivott légből 

élenyt vegyen fe l, kihűljön és belőle a szénsavas részek , mik 

aztán a kilégzéssel eltávolíttatnak, kiválasztassanak. Most a 

vértömeg a tüdviszéren át a bal elökamrába ömlik, innét a fő

kamrába, hogy onnét ismét a nagy kört kezdje meg.

A lélegzés szerve a tüdő és az orral összefüggő csator

nák , melyek ahhoz ki- bevezetnek. Maga a tüdő három cső- 

nemű csatorna elágazásaiból á ll , mint a légcsövek-, tüdütér- 

vagy tüdőviszérből. Két szárnyra oszlik : jobbra , mely a mell 

jobb, és balra, mely a mell bal részében fekszik. Rendeltetése 

a szívből belé ömlő sötétpiros vért a léggel érintésbe hozni, 

és a kihasznált léget főkép pedig a testben képződött s a vér

ből kivált szénsavat kilehelni, valamint a beszéléshez a szük

séges levegőt kölcsönözni. A be- és kilégzés a légcsőn ke

resztül megy végbe, mely a nyakban a gőggel kezdődik s 

mintegy 20 porczgyürüből áll, és a mellbe leereszkedésében a

tüdő szárnyai szerint kétfelé ágazik. Csak a tüdő szakadatlan 

működése által részesül a test elégséges levegőben, mely is 

a belégzéskor 23 rész éleny-, mintegy 77 rész légeny és még 

némi szénsavból, kilégzéskor pedig 17/13 rész éleny- 76 rész 

légeny és 6/5 rész szénsavból áll.

Az emberéletkora igen különböző és nem nyúlik oly hosz- 

szura, mint kedvező körülmények közt némely állatoké. Nyolcz- 

van év már hosszú éleikor, jóllehet ujabb időben itt ott talál

koztak p. o. Oroszországban, emberek, kik hosszabb időt éltek, 

és egesz sereget lehetne fölemlíteni, kiknek életkoruk 120 és 

180 évre nyúlt.

. EGÉSZSÉGTAN ÉS ÉLETREND ALAPSZA
BÁLYAI.

Életünk legdrágább kincse, legfőbb java az egészség 

Lehet valaki vagyonban, élvekben dúsgazdag, — és mégis 

szegény, és iszonyú boldogtalan, ha test-és lélekben gyönge, 

beteges , életunt; —  lehet valaki vagyonban szegény —  és 

mégis gazdag és boldog ö, ha teste ép , kedélye vidám és elé

gült. Nagyon bölcsen mondja Zimmerman Jakab Egészségta

nában : „Az élet csak akkor becses, ha egészséggel párosul, 

e nélkül a leghosszabb élet is csak hosszú nyomor és elvisel- 

het'.en teher. Nem az élet maga, hanem az egészséges élet 

becses és édes. Az egészség számtalan dolgoktól és körülmé

nyektől függ , azért veszélyeztetve is van minden perezben, 

részint a természet adományaivali visszaélésből, tudatlanság

ból , vagy elkeriilhetlen körülmények miatt elkövetett hibák 

álta l; de legtöbbnyire könnyelműségünk s vigyázatlanságunk 

koczkáztatja egészségünket, mert félnek ugyan az emberek a 

haláltól, de mégis legnagyobb része úgy é l , mintha föltett 

szándoka volna még ma meghalni. Szükséges tehát megismer

kedni mindazzal, mi egészségünket fentartani képes, vagy azt 

veszélyeztetheti, hogy a fentartókat hasznunkra fordítni, a 

veszélyeseket pedig kerülni tudjuk.

A gyarló , törékeny ember egészsége leginkább romlik, 

élete leginkább rövidül, az ivadékról ivadékra szállt, örökölt 
betegségek, valamint a fonák puha növelés által,mit leginkább 

a gyönge és rövidlátó szülék elkényeztetése vagy tulszigorú- 

sága idéz elő. Romlik továbbá egészségünk, s rövidül életünk: 

a tisztátalan lég , a nagyon meleg ruha és ágy , az evés-ivás- 

ban s a szerelemben való inértékletlenség, éjszakázás, a test

nek tisztátalan tartása, erejének sok munka és fáradsággal! 

tulfeszítése, valamint a henyeélet, semmittevés, az epesztö, 

leverő kedélyhangulatok, létemésztö szenvedélyek, viharos 

indulatok . tévirányú, különösen betegségi képzelődések, ide

ges érzékenykedések, s a mindenféle anyagi, szellemi mérgek 

által, melyek közt főhelyet foglal a hibásan alkalmazott orvos

ság és a nyugtalan, rósz lelkiismeret.

Fölebb megismervén lételünk, szellemi életünk alapja-, 

az emberi testnek alkotását, kül- és belszerkezetét, most már 

a test és lélek épségben tartására, romlottságának megjavítá

sára , s átalán véve az élet meghosszabbítására s kellemes él

vezetére szolgáló eszközöket, az egyszerű egészségtannak s 

józan életrendnek gyakorlati tapasztaláson alapuló elveit, sza

bályait is elő kell adnunk. —  Könyveket írtak már e nagyfon- 

tosságu, igazán életbevágó, sőt főbenjáró tárgyról, s az ujabb- 

kori tudományok, ismeretterjesztések egyik legszebb feladata: 

a természet elleni bűnös visszaélések által elkorcsosult, elsat- 

nyult emberiséget a testi lelki egészség eredeti ős forrásá

hoz visszavezetni. Mi gyakran fogunk e téren hasznos magva

kat hintegetni; míg most az egyszerű, természeti életrend sza
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bályait csak átalánossságban s vázlatosan jelöljnk k i, mintegy 

irányadóul a majd ezt követendő részletek érdekes és tanulsá
gos sorozatának.

1. Ha erős, ép testalkattal nem bírsz, ha a szüléidtől 

öröklött. vagy tenmagad által szerzett betegség miatt gyönge, 
romlott vérii nyomorék vagy, —  állj félre az épek sorától s 

magadhoz hasonló nyavalyásokkal ne szaporítsd bűnösen a 
világot.

2. Gyermekeidet növeld eszélyesen, férfiasai!, egysze

rűen; a test és lélek kiművelését a legnagyobb öszhangzásban 

vezesd; —  eleinte inkább a test fejlődésének engedj szabad 

tért, hogy az alapkő megbirja a reárakandó szellemi épüle

tet; a tudás és ismeretek hasztalan, gyakran ferde irányú 

zagyvalékaival ne terheld túl a gyermek gyönge testét és lel

két, ne erőködjél őt időnek előtte niegérlelni, mert a korán 

ért gyümölcs korán elrothad, s lehull. A gyermek és növen

dék ideje nagyobb részét inkább játék-, és erőkifejtési test

gyakorlatokkal töltse, mint folytonos test- és lélekölő tanu

lással, mi már korán legtöbbnyíre buta géppé aljasitja a ter

mészet legremekebb teremtményét. Föképen oda kell irányozni 

a gyermek növelését, hogy ahhoz, mit tanul, kedve, való

ságos vonszalina, szenvedélye legyen, hogy úgyszólván játszva 

tanuljon , s mulatva okuljon.

3. Egészséged, testi lelki jóléted fentartása s különféle 

betegségek megelőzése, kikerülése tekintetéből a következő 
életrend pontos megtartására határozd magadat :

4. Kerüld a romlott, rekedt, tisztátalan, s keresd a friss, 

tiszta, szabad léget, mint legfőbb éltető elemünket. Ez okból 

lakodat gyakran szellőztesd és sok emberrel ne hálj együtt. 

Télen, kivált éjeire, ne Hitess túlságosan, mert ez puhítja, 

lankasztja testedet. — Olykor meztelenül légfürdöt venni igen 

hasznos. Nyáron á t , ha csak lehet, kerüld a rekedt, nyo

masztó városi levegőt s vonulj hegyek közé, hol a lég nem 

romlik meg úgy mint a sikon.

5. Lakásodat tartsd tisztán, fehér- és ágyneműt gyakran 

változtass; mert a piszok és rondaság betegséget idéz elő.

6. Huházatod az időszak minőségéhöz legyen alkalmazva; 

fejedet nyakadat minél könnyebben és ritkábban, hasadat, láb

fejeidet, kivált hideg, nedves időben, minél erősebben ta

kard. —  Ágybelid ne legyen puha és nagyon meleg, ebből a 

testpuhitó pelyhe! egészen ki kell küszöbölni.

7. Az ü lő , tespedö életet minél több mozgással ¡igye

kezzél felváltani, s mindenféle czélszerü testgyakorlatban 

fejtsd ki s edzed meg testőrödet, —  ilyen a hegymászás, 

futás, birakozás, táncz, vívás, lovaglás, vadászat, úszás, 

korcsolyázás stb.
8. Heggel a mint fölkeltél fiirödjél naponként hideg víz

ben, vagy legalább mosd meg testedet tetötül talpig, s e 
mellett, ha lehetséges, hetenként legalább egyszer izzadj gőz

fürdőben , vagy pokróczban. Mindez a bőr ápolása-, s mun

kásságának előmozdítására, s a test épségének, tisztaságának 

fentartására és szépítésére okvetlenül szükséges. A hideg 

fürdő —  főleg kapcsolatban az izzadással —  a legmakacsabb 

betegségeket is gyökeresen gyógyítja; e mellett úgy is mint 

vért tisztító, testerösitö, egészségóvó s betegségháritó esz

közt eléggé ajánlani nem lehet. Ha rendesen használod a hideg 

fürdést, tested megedzése, az idő viszontagságainak befolyá

sától! megóvása által a legtöbb betegség ellen biztosilád ma

gadat, s ezt lehel igazán életbiztosításnak nevezni. Az ilyen

nek nem árt a légvonat, az ily edzett testű ember nem tart

hat a meghűléstől, különösen az annyira elhatalmazott hurut, 

a «súz (rheuma —  a köszvény elöposlája) nem képes öt meg

ragadni és gyötörni. A bőr és az alatta lévő nedvek tisztítását 

semmi a világon nem mozdíthatván elő oly hatalmasan mint a 

huleg-fürdö és izzadás , az annyira elterjedt vér- és bőrbe

tegségek , kütegek , sőt még a járványos, ragályos nyavalyák

ellen is hathatós véd-és óvszerül szolgál. E mellett a bágyadt, 
törődött testnek, a lehangolt komor kedélynek valódi földeri— 

tője , ujjászülöje. Csodálni lehet, hogy a táborokban nem állí

tanak föl gőz- es zuhanyfürdöket, ez által a csatatéren kívüli 

roppant nagy halandóságot ugyszólva végkép meg lehetne szün

tetni.
5). Evés-ivásban nemcsak a mérsékletre, hanem az éte

lek, italoknak a testalkat-, egyéniség-, életmód- s a külön

böző időszakokhoz alkalmazott megválasztására is figyelemmel 

kell lenned. Hideg nedves időben, inkább emésztvén a gyo

mor, a nehezebb s hevitöbb tápok kevésbbé ártalmasak; ellen

ben nyári hőségben a könnyű, hűtő, vérhígitó tápokat kell ke
resnünk. Balúl cselekszel, ha csupán az állat, vagy csupán a 

növényvilágból táplálkozol, mindkettőből egyaránt táplálkozni, 

s mindazt, mi bennök érezhetöleg ártalmas, gondosan kerülni, 

legczélszerübb. Leginkább egészségedre válnak azon éghajlat 

terményei, melynek körében élsz, és így például a mi ma
gyarországi éghajlatunk alatt a kávé, tliea élvezete egyátaljá- 

ban nem természetes. A túlzsíros és fűszeres magyar konyha, 

csak úgy mint a franczia kotyvadék, sok csömört és bajt okoz 

Legtermészetesebb italunk-, a friss víznek kizárásával, bort, 

sört, kávét, theát, pálinkát használni rendes italu l, valódi 

öngyilkolás. —  Az említett szeszes italok közt legegészsége

sebb , sőt valódi gyógyszer, a jó , tiszta, könnyű bor. Vala

mint az is igaz, hogy a rósz v iz , peldaúl a pesti vagy a mit 

népünk a Tiszából, Bodrogból szokott inn i, még a szeszes 
italnál is ártalmasabb. —  Az emésztés őrlő-kerekeit, fogai
dat és gyomrodat igen forró ételek-és italokkal ne rontsd.

10. Minden kis baj miatt ne szaladj mindjárt orvoshoz és 

patikába, mert a kivált helytelenül s túlmértékben alkalmazott 

orvosság szokszor a legnagyobb bajok, az örökös betegeskö- 

dés mérges kútforrása. A megrontott gyomorból legtöbb be

tegség származván, —  egyelőre némi koplalással, s édes 

vagy még inkább keserű-viz-ívással mindenki segíthet magán. 

A budai, ivándi és alapi keserű-vizek házi orvosságúl külö

nösen ajánlhatók. —  Ellenben nagyobb, életveszélyes bajok

nál , orvosi segélyt nélkülözni, oktalanság.

11. Valamint a test épsége vagy romlottságának nagy 

befolyása van a lélekre, úgy viszont ennek állapota-, hangu

latától igen sok függ amarra nézve. Szükség, hogy egyik a 

másiknak valóban testvérileg nyújtson segédkezet. Azért van 

eszed, hogy eszélyes tudj lenni, s erőt vehess szíved, s érzé

keid csapongó gerjelmein, indulatain. A legnagyobb viszon

tagságok közepett, a legsúlyosabb csapások közt is légy bá

tor, csüggedetlen, s lelkileg nyugodt és határozott; —  

kerüld a kebledben sokszor ok nélkül támadott és dúló bút, 

epedést, boszuságot, aggodalmat, félelmet, csüggedést, kerüld 
az indulat, szenvedély létemésztö kitöréseit; —  légy vidám, 

jó  kedélyű , s munkásságodat arányosan váltsd fel az élet kí

nálkozó örömei-, élveivel, —  légy valódi, egyenes jellemű, 

légy saját lelkiismereted megnyugtatása végett erényes, becsü

letes, —  és meglásd, hogy az erős léleknek ez uralma 

nemcsak szilárd fentartója leend egészségednek, de még a 

makacsabb testi betegséget is győzelmesen fogja kiűzni 

testedből.
11a az emberiség átalában ezen, még majd részletesebben 

kifejtendő életrendszabályokat megtartaná ; óriási arányban lát

nok e földön leapadni és végre is kiszáradni a testi lelki be

tegségek, a nyomor és szenvedés, az elégületlenség fertöze- 

tes mocsarát, s lassanként a túlnyomólag uralkodó öröm, bol

dogság és közelégiiltség édene virítana ki közöttünk. ^  ̂^
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A CSERKESZNÉP ÉS PRÓFÉTÁJA.
— Jenevny Lászlótól. —

Tárol keleten a Fekete- és Kaspilerger közt él egy, 

számra csak két milliónyi nép, 1509 □  mföldnyi területen, 

meredek bérczei közt, mint sziklaszálon körűlözönlve tenger

nyi ellenének ostromló hatalmától.

Egész világ részvéttel kiséri ez 

egyenetlen harczot s a közvélemény, 
mint m indig, pártját fogja a gyengébb

nek az erősebb ellenében. S nekünk 

magyarokul kétszeresen érdekesek ez 

események, a Kuma, és Terek part

vidékei körül folynak azok, hol elszórva 

őseink sírjai fekszenek. Valahányszor e 

táj felöl fényes diadalról hoz jelentést a 

h ír, mindanynyíszor amaz ős időt látjuk 

fölmerülni képzetünkben, mikor még elő

deink e vidéket lakták s róluk is ha

sonló dicsőséget kürtőit a hír a világba 

szerteszét.

Kaukaz lakairól szólunk, kiknek 

legjelentékenyebb törzseik a hegylakó 

cserkeszek , lesghíek , ossetek , abad- 

sehek és nogaik, a lapálylakó cseczenczek, 

kik amazoktól különvált nemzetei képezé- 

nek ésagumbeteksat. szaiad népek; ellen

ben az armeniaiak, georgiaiak, mingre- 

liaiak, imeretiaiakaz oroszokalattvalói, —  

kik több törzseiknél már katonaságot is
szerveztek, —  némelyek szerint kaukazi, mások szerint finnurali 

eredetűek, míg a hegylakók három törzsei a rízinglik, balká

rok és karacsajok magyarok maradékainak tartják magukat s 

valóban ha őseink s e népek közt párhuzamot vonunk, köz

tük viseleteik , szokásaikra nézve sok hasonlatosra találunk.

A hegylakók a történetben többnyire a cserkesz név alatt 

fordulnak e lő , mely is egykor a legjelentékenyebb törzs volt 

köztük. A cserkesz-szó török nyelven annyit tesz, mint úton

á lló , rabló, gégemetszö; elnevezésük azért eléggé jellemzi 

egykori életmódjukat.

Acserkeszekszabadalkotmányalatt élnek, mely isigen egy

szerű. A nép üt rendre oszlik, melyek : 1. A vezérek (pseh);

2, a nemesek (usd-ok); 3 ,  a nemesek és vezérek által sza

baddá tett ujnemesek, kik ugyan nemesek, szinte de előbbi 

urok alatt hadi szolgálatra kötelesek; 4-ikbe tartoznak, kiket 

ez újnemesek szabaddá tettek; és az 5-ikhez a szolgák 

(tso-hotl) vagyis parasztok, kik leginkább harczban ejtett 

foglyokból állnak. Az osztályok viseleteik által is különböz

nek : a vezérek piros csizmát, a nemesek újnemesek és fel

szabadítottak sárgát, a szolgák feketét hordanak.

A vezér, egyszersmind a törzs feje; ő a földet a neme

sek közt, s ezek ismét szolgáik közt osztják k i; a nemes a 

vezérnek s a szolga a nemesnek ezért pénzt nem fizetnek, de 

amazok konyháját mindennemű élelemszerrel ellátni tartoznak.

A nemesek egyik vezér alól a másikhoz állhatnak szaba

don , azért gyakran némelyik a vezérek közül nagy hatalomra 

vergődik.

Harczban a vezér összegyűjti nemeseit, ezek újnemesei

ket; a felszabaditottaknak ritkán, s a szolgáknak csak a leg

végső szükségben engedik meg a dicsőséget, hogy csapal
jaikban harczolhassanak.

Egyik törzs a másiktól teljesen független s csak a leg

nagyobb közös vészben egyesülnek több, vagy minden törzsek 

egy fő alatt.

Ügyeit minden törzs maga végzi közgyűléseiben , melye

ket erdőkben tartanak; elnök a vezér, s az öregek szava min

denek fölött döntő. E gyűlés egyszersmind tövényszék is, 

melyen, írott törvényeik nem lévén, régi szokások szerint 

ítélnek. A gyilkos a megölt rokonainak pénzbírságot fizet.

A cserkesznép, de különösen nőik szépségének híre vi

lágszerte ismeretes. A férfiakat szabályos vonások , a folyto

nos harcz és nevelés állal megedzett erős ízomzat, harczias 

tekintet, kitartás a járás-mászás- és mindennemű sanyarusá- 

gok elviselésében, jellemzik.

Nőik, kik a veres hajat szépnek tartják —  karcsuak, hosz- 

szukás képpel, tüzes pilllanallal. fejér arezszín-, szabályos orr-, 

szép nyak- és karok-, hosszúkás ujjak- és kecses lábakkal 

jeleskednek, a konstantínápoli növásár legkereseltebb czikkei, 

s a török háremek legdrágább gyöngyei. Gyakran fejenként, 

500— 10,000 frtért veszik a szerencsétleneket.

A cserkeszek többnyire barangéletel folytatnak, azért 

városaik kevés számmal vannak , ezek is inkább csak guny- 

hókból vagy faházakból épült faluk; az épületekre egy- 

átalán nem sokat adnak. Házaikat, mint honunkban is sok he

lyen füzveszszöböl fonják, sárral becsapkodják, s szalmával 

fedik.
Családéletök összerii, patriarchális. A férfiak csak fegy- 

verkésziléssel foglalkoznak, s mindig harczkészen fegyverben 

járnak; fegyverük görbe kard, pisztoly, puska, tör. Minden 

házi és mezei munkákat nőik és rabszolgáik végzik.

A nőtlenséget és a kövérséget gyalázatnak tartják. A 

hűtlen nőnek férje levágja orrát és ekkép visszaküldi rokoni

hoz , kik azt megölik vagy eladják.

Különösen kedvelik a lovakat, melyek az arab lovak után 

legjobbak, tenyésztését völgyeiken és lapályaikon nagyban 

űzik, húsukat eszik ; a juh pedig majdnem nélkülözhetlen rájuk 

nézve, húsával kedvencz eledeleiket a juhúsos kását (pílau) 

bőréből csúcsos bőrsipkákat, nyergeket, szőréből szöveteket 

készitnek. Tenyésztik meg a szarvasmarhát, kecskét, —  és 

nagyban a méheket. —  A kenyeret 3 ujjnyi lepény formában 

sütik parázson, de sokkal kedvesebb eledelök ennél a málé- 

pogácsa. —  Álalán igen egyszerűen s nélkülőzésekhöz szokva 

élnek. Egyetlen fényüzési czikk náluk a fegyver, mely a csa

ládban firúl líra száll szent örökség gyanánt, s találhatni bir

tokukban lándsákat, melyek feliratai mutatják, hogy azok 

Jeruzsálemért harezoló keresztesekéi voltak s egyszersmind azlis 

engedik gyaníttatni, hogy e nép egykor azon népekkel visel

hetett csatákat, melyek a kereszteseket oly sok ízben legyőzték.



Azon mesterségeken k iviil, melyek egyszerű öltözeteik 

és fegyvereiket előállítják, mást nem űznek; de a kardkészi- 

tés náluk páratlan tökélyre ju to tt, gyakran látni orosz puska

csöveket, melyeket cserkeszkardok vágtak ketté mint valami 
gyenge nádszálat.

Mi vallásukat illeti, már a byzanczi császárok küldtek 

közibük téritökei, de a kereszténység nem vert köztük tartós 

és kiterjedt gyökeret, ezért mai napig is sok keresztény szer

tartással bírnak igy p. o. a vasárnapot, husvétet megüllik, a kör- 

nytllmetélés, soknejüségnincs mindenUttszokásban. A vezérek 
és nemesek mahomedánok ; a szolgák pedig jobbára pogányok, 

ösí vallásukból ma is tisztelik még a természetszellemeket : a 

liarcz és inenydörg'-s istenét, (Thible) a v iz , tűz , erdők slb. 

isteneit. A cserkeszeknek moséik, templomaik nincsenek, hanem 

szent berkekben , begyeken , fák alatt imádják az istent.

Papjaik többnnyire felszabadított szolgák, kik közönsé

gesen Tliatosseranba mennek tlieologiára , hol is megtanítják 

őket írni, olvasni és annyira arabul, hogy a koránt értsék. Mi

kor visszajönnek nagy tiszteletben részesülnek s gyermek-nö

veléssel foglalkoznak.

Van egy szent sereg, melynek tagjai összeesküsznek a 

hitért harczolni vagy meghalni, ezeket muridáknak hívják, és 

a főpapot vagy prófétát veszik körül testőrök gyanánt.
A cserkesz, betegségben halni meg, szerencsétlenségnek 

tartja, ha valaki ekként múl k i, atyaijai mint elkárhozottat 
siratják, arczukat körmölik, magukat a földhöz vagdalják, s 

testüket gyakran vérig kínozzák, e szenvedésekkel mintegy 
meg akarván váltani a megholtat a másvilágon reá váró bün

tetések alól : ellenben kik harczban esnek el, vagy mennykö- 

csapás által múlnak k i, félszentekül tekintik, kik egyenesen 

a paradicsomba jutnak , azért a harczból mindig magukkal vi

szik holtjaikat, vagy ha az az ellen kezeiben maradt, még pén

zen is visszaváltják , mert fogalmaik szerint a halott csak ha

zája földjében nyughalik békével.

A cserkeszek gyermekeik növelésére több gondot fordít— 

nak, mintsem azt ily nyers, de erőteljes néptől várni lehetne. 

A főbbek férfi gyermekét már 3 napos korában átadják egy 

tapasztalt, harczokban őszült öregnek, (többnyire szabaddá 

lett szolga) kit ataliknak hívnak, s ki különösen arra van 

rendelve, hogy 3 napos korában a gyermeket megvizsgálja, 

és elhatározza alkatához képest mily növelésben kell részesül

nie, hogy az okvetlen, erős, edzett, harcz- és fáradságbíró 

férfivá fejlődjék, a sérdülöket a fegyverforgatásban, lovaglásban 

úszásban és egyéb testgyakorlásokban oktatja, ezek egyszer

smind naponként résztvesznek a mollah tanitásaiban, ki előt

tük a koránt olvassa és magyarázza. A leány-gyermekek 

szülőik házánál maradnak mégcsak férjhöz nem mennek, erre 
nézve pedig a leánynak nincs szabad akarata , szülői határoz

zák azt e l, mely alkalommal szerepel azon szokás is, hogy a 

vőlegény, ha vagyonos, a szülőknek bizonyos váltságdíjat 

fizet arájaért. Egyébiránt a szegényebb sorsú szülök elszé- 

dittetve a nagy díjtól gyakran maguk adják el örmény vagy tö

rök nökereskedöknek szép gyermekeiket, kik e sorstól épen 

nem irtóznak, sőt kíváncsisággal, türelmetlenül várják azon 

pillanatot, a midőn majd be fognak lépni a nagy zultán háre

mébe , hol reájuk az íidvek iidve vár * mint ezt anyáik velők 

elhitetik, hogy előre megbarátkoztassák azon sorssal, melyre 

nyerészkedő szívtelenségük őket kárhozlatá. Azon szokást, 

hogy a gyenge lánykákra szűk vállakat variak fel, mely meg

akadályozva a növésben termetüket, karcsúvá tette, s melyet 

csak a nászéjen a vőlegény vágott le tőrével, ma már nem 

gyakorolják. A cserkeszeknél a nő viszi a ház minden gond
jait a f£rQ Ugyjs jjrokosen csatában élvén —  ő süt-föz, 

k át^ *** ’ ,e’j esi,i a rabszolgákkal a kerti és mezei mun- 

vo ’ a^bÓ1 011 h°Sy ,avaszszal a földeken meggyujtják a fU- 
es 8z^raz kórókat, ez a trágyázás; ezután, szántanak, vet
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nek kölest és tönkölyt (mást ritka helyen) s lombos ágakkal 
beboronálják.

A cserkeszeknek ha nincs is valami kifejlett kereskedé

sük , de a forgalom a törökökkel a fekete-tengerről élénk. —  

A török kereskedők egyrészről nagy mennyiségű sót, mi ez 

országban nem ásatik, és fegyvert visznek be , és más részt 

a nökereskedést űzik nagyban, melynek valamint a só bevitel 

megállására az orosz czár minden lehető megszorítást megkí
sértett, a fekete-tengeren egész egy hajóhad czírkált, mely 

minden, a Kaukazusba szállitandott sót letartóztatott, a nöke- 
reskedöktöl elveit hölgyeket pedig, orosz katonáknak paran- 

csolá nőül adni. Képzelhetni, mekkora volt csalódása azon 

szerencsétlen hölgynek, ki legalább is zultánné remélt lenni 

egykor, s most egy fitos orrú bozontos kozákkal kellett beérnie!!

Atalán véve a cserkesz igen vendégszerető, s mint a 

régi görögöknél volt szokás, kit egyszer házában megvendé

gel , arról örökre megemlékszík, s vendégének (konak) híja 

egész életében, s személye és vagyona védelmére mindig kész.

A iní nyelvöket illeti egész Kaukazus lakóinak nyelve egy 

családhoz tartozik, de tájkiejtés szerint annyira eltérő, hogy 

majd minden törzs külön nyelvet látszik beszélni, de van kö

zös nyelv is , mit mindenki ért s ez a török és arab, mind

kettő a koránnál jött divatba. Nyelvűk kiejtése oly nehéz, 

hogy azt idegennek megtanulni bajos. Tulajdon Írásuk nincs, 

de a török, orosz, vagy georgiai betűket használják, s írni csak 
papjaik tudnak.

De annyi szép erényeik mellett, vannak a cserkeszeknek 
konok előítéleteik is, és fonák babonáik, úgy hogy csak a 

legfőbbet említsük, betegségükben nem használnak semmi 

gyógyszert, csupán büvereklyéket (amulet) vagy pedig korán 
mondatokkal beirt papirszeleteket nyelnek le.

Szokásban vannak náluk a testvéri társulatok, melyek 

alatt bizonyos számú vitézek értendők, kik valamely különös 

czél p. o. egy vár bévétele stb. effélére nézve, egymásnak 

megesküsznek, hogy vagy elvesznek egy lábig vagy kiviszik 

a mit föltettek — és valóban egy harmadik eset nem is tör

ténik soha.

De lássuk e nép történetét

Már a régi korban, mint tengeri rablókat . ismerék a 

cserkeszeket. Azon görög gyarmatvárosoknak okoztak sok 

alkalmatlanságot, melyek a fekete-tenger partja hosszában 

elszórva feküdtek, s melyek később római uralom alá jutot

tak. A cserkeszek a legrégibb időben a Kubán partjain laktak, 

innét a Don mellé s innét Krímbe költöztek A 12-ik és 13-ík 

században a cserkesz föld a georgiai királyok uralma alá ke

rü lt, kik ott a kereszténységet törekedtek elterjeszteni. 

1424-ben a cserkeszek a georgiai igát lerázták s a tatárok
kal keveredtek összeütközésekbe s végre 1555-ben I. Iwán 

orosz czár adózóivá tette őket, ki egy cserkesz vezér leányát 

birta nőül és nekik a tatárok ellen segítségei nyújtott. Az oro

szokat a tatárok elűzvén, a cserkeszeket is kíszoríták régi ha

zájukból , a Krímből, és a mostani déli Oroszországból, s a 

Kubán folyó mögé nyomták, adózóikká tették. Mindazáltal a 

cserkeszek saját alkotmány alatt némi függetlenséget élveztek 

1704-ben pedig a tatárokat megverték, magukat adójuk alól 

felszabadíták.

Azonban az orosz czárok soha sem felejtheték el, 

hogy a cserkeszek egykor adózóik voltak, jogot tulaj

donítottak maguknak e nép fölötti uralomra, s adódott 

alkalmakkor meg is kísérték azt erőszakosan is visszaszerezni. 

Már 1. Péter visszaakará hódítani őket, de terve nem sikerült. 

A kudsuk-kainardí békekötés után 1774-ben és később

1783-ban midőn az oroszok határa a Kubán folyó le tt, ismét 

érintkezésbe jöttek a cserkeszekkel. A cserkeszek ez időben 

fél-keresztények fél-pogányok voltak, az oroszok papokat 

küldtek küzibök, hogy először hitökre térítsék őket, mi állal

14
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hódításukra meg Ieend téve a legfontosabb lépés, más részt 

pedig a fényes portának állt érdekében, e népet vagy tnegbó- 

ditni vagy legalább az orosz körmeiből kiragadni, mi végre a 

porta szinte téritöket küldött küzibiik ; fontos volt a kérdés, 

hogy a nép melyiket hallgatja meg, de csakhamar győzött az 

oroszok elleni ősi gyűlölet, s az izlam gyorsan, habár nem tel

jesen, terjedt el köztük, különösen Manzur sah rajongó maho- 

inedán befolyása volt döntő ez érdemben.

1781-ben építek a törökök Anapát a Feketetenger part

já n , mely hely csakhamar förakóhelye lett a cserkeszekkeli 

kereskedésnek, kik e helyről láták el magukat puskacsövekkel, 

lőporral, és főkép sóval, mely hazájukban nem találtatván, 

hiányát igen nyomasztólag érzik. Az oroszok tehát Anapára 

függeszték szemeiket, mint mely helyet kezükbe kerítve a cser

keszek, a tengertől s a törökökkelí közlekedéstől el lennének 

zárva, —  lőpor- s fegyverhiány s a só türhellen nélkülözése, 

nagy szükséget idézne elő, mely körülmény csak leigázásukat 

siettetné. Anapát be is vették az oroszok, de az 1812-kí bu

karesti békekötés következtében ismét oda hagyták.

Ez időtől a cserkeszek folytonosan becsapásokat tettek az 

orosz birtokra, pusztítva, rabolva, és sok oroszt hurczoltak rab
szolgaságba. Mindezek kiegyenlítésére , részint pedig , hogy 

Anapát nélkülözhetővé tevén, a cserkeszeket a törökkeli össze

köttetéstől el és az oroszhoz vonja, Kichelieu, Dél-Oroszor- 

szág főkormányzója, kereskedelmi szerződést szándékozott ve

lők kötni, de sikerellenek maradlak minden fáradozásai.

Az ellenségeskedést határozottan, elkeseredet len folylátták 

mindkét részről. Az orosz udvar egyidöre abban hagyta a dolgot, 

el lévén foglalva európai ügyekkel,—  részint pedig mivel 1824- 

ben több törzs a portának alávetvén magát, majdnem az egész 

cserkeszföld török birtokká lett; mindamellett Yermaloff orosz 

tábornok e vidéken fenyegető állásba helyezé magát.

Kiütvén a háború a portával, Paskiewils 1828-ban a karsi, 

akalcíki és bajazídi, három basaságot 5 hóig tartó hadjáratban 

elfoglalá, s 3 nagy erősség- és 313 ágyúnak jött birtokába. 

Mindezeknek az lü2í)-ki drinápolyi béke lett következménye, 

melyben a porta az orosznak keleten az egész Kaukazust és a 

Feketetenger-partot Poti-ig átengedte. De a cserkeszek mind

ezekről tudni nem akarlak, az orosznak tehát újra meg kelle 

hódítni a por Iától átengedett tartományait. Először is tehát, 

hogy a régi terv szerint, a cserkeszeket elvághassák minden 

külérintkezéstöl és saját hegyeikben fogva tartsák , a Fekete- 

tenger-part mentében számtalan erősségeket építének, Anapát 

előlük bezárák éjszakról és délről, s a hegyeiket átkaroló ha

tárokon, meddig csak az orosz birtok nyúl , számtalan sánczo- 

latokat húztak, melyek mögött egész faluk biztosságban vélék 

magukat, míg keletről a Kaspilenger partjain szinte erőssége

ket emellek. Azonban a Kaukazus már a természettől magában 

sokkal nagyobb erősség, hogysem bevevésére még ez ostrom- 

előmunkálatok elégségesek volnának, kivált midőn azt oly hős 

nép védi, mint minő a cserkeszek. Délről az egész vonal majd- 

nem'egy folytonos meredek sziklafal, járhallan erdőkkel s átgá- 

zolhatlan hóval fedve, északnyugat-, kelet- és északon mere

dek sziklavölgyek védik , melyeken csak szűk gyalogösvények 

vezetnek a vidék belsejébe, hova kocsinak keresztül menni 

nem lehet, s az ágyúk használatáról le kell mondani. Jeges és 

túlsó Kaukazust csak két út köti össze, egyik egészen a cser

keszek hatalmában van, a másik szinte nem biztos czirkálásaik 

miatt. Azért ha az oroszok be is nyomulnak e hegységekbe, 

oda többnyire csak meghalni mennek. Egy egész külön sereg 

kívántatik, mely a fősereg élelmét hátán czipeli, s ezek födö- 

zetére ismét egy harmadik sereg, mert a cserkesz földön éle

lemre hasztalan száinitnának, elöltök a nép falvai! fölégelí, 

élelmét eltakarítja , nyájait belebb hajtja az erdőkbe, az utakat 

völgyeket fonásokkal s fatoriatokkal hatszorosan is elzárják, 

melyeket nem sokáig védnek, mögülök csak s csupán lisztekre

lőnek, kímélvén a drága puskaport, s ha az erődéket elhagyák, 

egyes bokrokból lödöznek elleneikre. Lovon harczolnak min

dig, gyalog csak a fönt említett társulatokban. Nagy csatákba 

soha nem ereszkednek, csak az apró csalapatét keresik, az 

ellenség nagyát sem támadják meg, csak oldalban vagy utóha

dát , s különösen azt hajszolják, mely a fősereg után az élel

m it viszi. Elleneiket becsalják, cselt vetnek, bekerítik és lemé

szárolják. Ha túlnyomó erő által támadtatnak meg, biztos léptü 

lovaikon fölszállnak hegyeikbe, mint a köd . . .  s ha máskép 

menekülni nem lehet, leugrálnak lovaikról, elvágják azok inát, 

hogy használhatlanná tegyék, s gyalog tűnnek tova a sziklá

kon, erdőkön és folyókon keresztül. Különösen értik elleneiket 

meglepni, messzelátó bérczcsucsaikra egyes ligyelöörsöket ál-

litnak, az ellen egy mozdulata sem kerülheti ki figyel

műket, mikor azok meg sem álmodnák , csak előterem vagy 

húszezer l( vas, mint a mennykö csap le rójuk, pár ezeret levág, 

a többit szétkergeti s üldözi míg csak lehel. Mindig elszórtan 

harczolnak, zárt sorokban soha. A kozákokat mód nélkül gyű

lölik s ezek számára nincs kegyelem, különben pedig a cser

kesz nem vérengző, csak azt öli meg, ki ellenáll, a többit 

elfogja s vagy hazaküldi házához rabszolgának vagy pedig török 

rabszolgakereskedönek eladja. A megtámadást mindig nagy 

zajjal teszik , ez alkalomra van egy csatadaluk az 11 a 1 a g 1 a , 

mely már igen régi lehet.
Az oroszok minden kirándulása a hegyekbe csak annyi 

időre szól, mennyire magukkal élelmet vihetnek, vagy ha a 

cserkeszek, mi pedig gyakori eset, élelmöket elfogják, előbb 

is kénytelenek visszatérni, mikor aztán szerencse ha csak nagy 

veszteséggel is megmenekülhetnek. A cserkeszek egész váruk 

kapujáig kergetik őket, s nyílt városaikat is megtámadják. A 

varakat azelőtt csak karddal ostromiák, míg ágyúik nem vol

tak , ily alkalomkor a föntebb már említett leslvérlársulatok 

esküsznek össze a várat bevenni vagy meghalni. Ha falvaikat, 

városaikat ostromolják , fegyvert ragadnak még az asszonyok 

is, és elesnek mind, ha kell, mert a cserkesz meg nem adja magát.

Erősségeik, faluk körül vont nehány sáncz, s alig pár 

köépiiletlel a fegyverek és lőpor számára.
Az oroszok nem is háborgaták őket, csak legfőlebb két

szer egy évben, s többnyire sánczaik mögött csak védöleg tar

iák magukat; holott két oldalról is intézhetők támadásaikat: 

éjszakról és délről, de csatavonaluk hosszúsága miatt műkö

déseikbe öszhangzásl s egybefllggést hozni majdnem teljes 

lehetetlen. Ez is egyik oka, hogy a parányi cserkesz nép e 

nálánál 60-szorta nagyobb hatalom ellenében oly sikerrel s 

annyi idő óla larlja magát.
Mindezen előnyökhöz járul még a z , hogy a gondviselés 

egy férfiul küldött közibük, felruházván azt mindazon hatalom

mal és csodatevő erővel, melylyel csak egy emberi lángész 

bírhat, —  s e  férfiú Samyl, ki épen akkor lép elő, midőn a
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hegylakók kifáradva és megfagyva a hosszú harciban, már már 

nyugodtabban kezdek viselni magukat.
Samyl egy egyszerű seyk lia , született 1792 táján Hiinri 

faluban a csecsencz földön. Erőtlen , gyenge testalkatásu volt, 

de gyakorlás által megedzé magát. Gyermekkorában büszke, 

parancsoló, magába vonult volt, mint Napoleon. A hegyekbe a 

bölcs Dzselaleddinhez j á r t , ki a koránt olvasá és magyarázta 

elölte. E bölcs halála i tá n , —  kit a nép orákulumul tekintett, 

ki közvetlen isteniül veszi utasításait —  tekintélyét a nép elült 

ö látszék örökölni. Már ekkor messze kiható terveket érlelt 

agyában s mintegy Mahomedet tüzé ki előképül, kinek példáját 

követve, azon hitet terjeszté és hirdette, hogy a nép főnökei 

közvetlen istennel érintkeznek s e hit követőinek prófétája lett. 

Tekintélyét nem egyszer csodákkal támogatta, mikhez különös 

szerencséje van, melyek közül e leírás folytán mi is hozan- 

dunk fel többeket.----

Paskewíts utódát, l’ankretiefl' tábornokot a csecsenczek 

az ö r d ö g s z o r o s  nevű hegytorokba szoríták s egész sere

gét részint levágták, elfogták, részint szetkergették a világ 
minden részeibe, alig maradt belölök hírmondó.

Szász tábornok volt első, ki Kaukázus ellen némi sikerrel 
kezdett működni, kit is a cserkeszek ö r d ö g n e k  neveztek el, 

mint szokás szerint minden orosz tábornokot. A cserkeszek a 

hosszú harezokban meggyengülve, kimerülve, veszíteni kezdé- 

aek azon jelentőségből, melyet eddig a többi kaukazusi tör

zsek közt bírtak. Most Rózen lett az oroszok vezére, ő rajta 

képezé ki magát Samyl hadvezérré, és alatta lett híre átalá- 

nossá. — Kózen 1832-ben Himrit ostromiá. Nagy veszteség 

Klán végre meghágták az oroszok a meredek sziklákat. A hős 

Kasi Mollnh a csecsenczek főnöke muridáival (testőreivel) együtt 

elesett, Sainyl lövést és szúrást kapott, nem maradt egy ember 

éleiben, de Samyl megmenekült. A nép regét kezdett e csudá

ró l. hogy Samyl a csatában meghalt, de Allah ismét nyakára 

illeszté fejét és hogy most is látszik a veres vonal, hol nyaka 

el volt vágva.

A nagy tekintélyű Kasí Mollah halála után, természetesen 

senki niás nem lehetett a csecsenczek főnöke, mint Samyl. 

Ekkor ¡17 éves volt.

Ekkép két hathatós eszközt, a világi és papi főnökségei

A HAOY V I Ú 6  KKI’B K B E N . I .  FŰ Z .

egyesítve személyében, Samyl kezdé kifejteni régóta táplált 

tervét, mely is nem volt csekélyebb, mint egész Kaukazus 

népeit egyesítni főnöksége alatt, hadmüködéseikbe egységet 

hozni, a harezot folytatni s az oroszok törekvéseit ekkép örökre 

meghiúsítani.
E nagyszerű terv kivitelére bámulatos ügyességgel fel 

tudott használni minden kezében levő s vele szembejövő elő

nyöket. Mit benn a próféta igért, a hadvezér beteljesité, majd 

ismét mit a hadvezér elvesztett, azt a próféta hozta helyre; 

vigasztalta, lelkesíté, fölemelte a csüggedt népet, s midőn 

már azt lehete vélni, hogy a nép ki van merülve, egy egész 

új hadsereg gyűlt össze körülötte, inelylyel a diadalmas ellent 

megsemmisítő.
Ez időben ismét egy csuda történt Samyllal. Az avarok 

khagánja meglepte öt lakában, Samyl nehány murdájával, egy 

magasabb épületbe menekült, az ellen körülvette a lakot, s 

mivel máskép elfogni nem tudta, felgyujlá azt; az egész épület 

hamuvá lett, minden élő bennégett, de Samyl megmenekült, 

s az avarok háta mögött sereget gyűjtött, mely előtt azok 

megállni nem bátorkodtak. Az 1834— 1836 évek az oroszokra 

nézve minden eredmény nélkül folytak le. Három beütésök 

sikeretlen maradt. Achalta mellett Samyl, Festuk tábornok sere

gét majd egészen megsemmísíté s érintkezésbe tette magát 

Kaukazus minden népeivel, minek az lett eredménye, hogy az 

oroszok a feketetengeri parton alig tudták legfontosabb várai

kat megtartani; c működéseiben Samylnak angol ügynökök is 

kezére dolgoztak, többek közt Urquart és Bell, kereskedő, kik 

bejárak egész Kaukazust s nagy részük volt azon kiáltványok
ban , melyek Európában is megjelentek, s melyekben Kaukazus 

népei igazságos ügyét védék. Most az oroszok új erőfeszítés

sel tettek támadást a várakra szárazról és a tengerről, s a kau

kázusiakat kiüzék azokból, mely alkalommal a cserkeszek 

Baíslan-Bai. legjobb vezéröket veszték el. Az oroszok Kon- 

stantinosk (Sz. Háromság) nevii várat épiték bent a szárazföl

dön, abban 1000 főre menő őrséget hagytak; de itt s egyéb 

érösségeikben csak annyira voltak urai a vidéknek, mily mesz- 

sze ágyúik hatottak s jaj volt nekik ha a síkra ki mertek szállaui.

1837-ben Willjarmínow a Kubán felől 8  ezer-és Sukhum- 

Kalehből 10 ezerrel indult a fekete hegyek ellen, mely kirán

dulást Rózennek kellett volna támogatni Grusiából, de ki ezt 

elmulasztá és így e hadjárat is sikeretlen i; aradt.

A czár megilletődve ennyi erőfeszítés síkeretlenségén, a 

Kaukazusba utazott, személyesen venni vizsgálat alá azon oko

kat, mik azt előidézték. W illjaminow, Rózen vállaíra hárított 

mindent, ez meg DadianolT tábornokot okolá, kinek is a czár 

egy szemle alkalmával saját kezeivel tépte le aranyos vállró— 

zsáját, s Rózent a főparancsnokságról letette.

1838-ban Willjaminow halála után a czár Golowint küldé 

a Kaukazusba, ki már 75 ezernyi sereggel rendelkezett, a ten
germellékre pedig Rajewszkit nevezé k i , és az eddigi eljárás 

modorát megváltoztatá. A hegylakókat haddal nem hóborga- 

ták, hanem más úton akarták fékezni, ugyanis alkotmányuk, 

szokásaik, vallásuk meghagyását igérék kiáltványaikban , csak 

ismerjék el az orosz fensőbbséget; e mellett főnökeiket, pap

jaikat megveszteget.ii törekedtek és számtalan erősségeket 

épitének még, hogy a kiilközlekedéstől annál inkább elzárják 

őket. S miután mindezeket megkísérték, újra támadólag léptek 

fel és pedig oly készülettel, hogy félni lehetett, miszerint végre 

sikerhez jutnak; —  a hegylakókat a partvidékről elkergeték s 

új erősségeket emeltek.

De e biztos kilátású diadalt meghiosítá Samyl, kinek végre 

sikerült a hegylakók összes törzseit saját főnöksége alatt egye

síteni, s most az oroszoknak egyetlen férfiként állhatá k utjokat 

a hegyek lakói, működéseik nem volt többé összefüggellen 

harcz, hanem az egyesült népnek közös terv szerint vezetett 

védelmi háborúja.

2
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Azonban koránsem kell képzelni, hogy minden népsze

rűsége mellett is Samyl ez egyesítést erőszak nélkül hajtható 

végre. A cserkeszek ugyanis hosszú szüntelen harczaik által 

meggyengülve, vesztének azon jelentékenységböl, melylyel a 

hegylakók közt birtak, míg végre a Samyl alatt egyre emel

kedő csecsenczeknek kényszerültek helyöket átengedni, s igy 

ez egyesítés a hódításnak viseli magán, habár csak némi hal

vány színét.
Samyl a Kaukazusban teljes hatalmú parancsár (díctator) 

mint istennek küldött prófétája, ki közvetlen Allahtól veszi 

R asításait, határtalan népszerűség- és tekintélylyel bír. Méltán 

"evezhetjük öt a Kaukazus Mahomedének.

Parancsai végrehajtásában sokszor oly önkénykedéseket, 

mondhatni kegyetlenségeket követ el, miket e szabad nép csu

pán a prófétának enged meg, s miket a hadvezéren nem fogna 
boszúlatlan hagyni. A vétket szigorúan megbünteti m i n d e n 

k i b e n ,  s büntetései kegyetlenek. A honárulókat elevenen 

karóba huzatja; kik az ellenségnek kémekül adják el magukat, 

elevenen szokta eltemettetni, ki pedig meghagyja vesztegetni 

magát, addig vereti korbácscsal, míg kiadja lelkét. E bünte

tést saját, 90 éves anyján kezdé meg, kit pedig mindenek fölött 

szeretett, de ki azt a bűnt követé e l, hogy egy törzsnek pén

zért magára vállalá fiával azon tervét kozleni, miszerint az 

vetné alá magát a kedvező föltételekkel kecsegtető oroszok

nak. Samyl azt feleié, hogy megkérdi Allahot, mitévő legyen. 

Harmadnapra előjött és anyjára Allah parancsa folytán 100 

korbácsütést itélt; az agg nő öt ütés alatt meghalt, ekkor Sa

myl helyette maga állottá ki a hátra levő 95 ütést —  és any

jára borulva kimondá: így hal meg mindaz, ki magát meg

vesztegetni engedi.

Samyl, testőrei a muridák számát, mióta egész Kaukázu

son parancsol, 1000 főre emelte. Valamint a még Hamzad bej 

által oroszlengyel szökevényekből alakított idegen hadtestbe 

ma már mindenféle kiilnemzetből fogad fel harczosokat, s alatta

4 ezer főre szaporodott.

Samyl európai szokás szerint rendjeleket is hozott be 

seregébe. A legvitézebbek díszkardokat nyernek , miket jobb

felől szokás viselni, míg a közönséges harczkard balfelöl csügg ; 

a magukat kitüntetik 3 szögű arany jelvényt kapnak; a bátrak 

mellét ezüst éremekkel díszíti, ellenben a gyáváknak bundada

rabot varrat hátukra.

Parancsából minden helység két lovast tartozik készen 

tartani, kik rendeleteit hordják szerteszét.

Az időtől, hogy Samyl a hegylakókat egyesíté, az oroszok 

egyedül ellene folytaták harczukat. A czár Grabbe tábornok

nak azonnal megparancsolá , hogy Samyl székhelyét Akhulko 

várat bevegye minden áron és Samylt fogja el. Akhulko Sulak 

folyó közelében meredek sziklán fekszik, 1839-ben 5 napi 
vérengző ostrom után el is foglalta azt Grabbe nagy veszte

séggel, mely alkalommal azonban nem hogy Samylt , de egy 

cserkeszt sem foghatott el, az assszonyok és leányok is, kik a 

várat fegyverrel védék, mintsem megadják magukat, leugrál

tak a mélységbe, a férfiak elestek mind, de Samyl nem volt a 

holtak közt. Egy sziklaszálra menekült nehányad magával, 

honnét kötélen vala leereszkedendő az éj bekövetkeztével, de 

e tervet egy cserkeszszökevény elárulta ; az oroszok el is fog

tak kettőt Samyl társai közül a sziklaszál egyik oldalán ; Samyl 

azonban, ki a másik oldalon ereszkedett le , megmenekült, s 

az oroszok szemeláttára s golyózáporaik közt úszta át a Kojsza 

folyót s tiint el a tulparti sziklaszakadékok közé. Akhulko 

bevétele emlékére a czár pénzt veretett.

Az oroszok azt hivék, hogy Samyl e vereség után Kau

kázusból is kibujdosott, a mikor 1840-ben egyszer csak ismét 

elörohan hegyei közül egész egy hadsereggel s marczius- s 

aprilben a Feketetenger partját W aja , Toapsa (Míchailow), 

Abun, Sapes, később Sots, Nikolajewszki sat. erősségeket 

csakhamar elfoglalta, mely alkalommal ágyúk birtokába jutott, 

s ez időtől ö is használja azokat, miket eleinte a hegyi lakók 

nem ismerve, e z e r  e m b e r n e k  neveztek, mint oly esz

közt, mely ezer ember pusztító erejével bír, de ma már meg

ismerkedtek vele, maguk is meglehetősen kezelik, s a csá

szár puskájának nevezgetik. Ez elfoglalt várakat azonban csak 

kirablák, aztán odahagyák, még csak azzal sem vesződtek, 
hogy lerontották volna.

1841-ben Anrep tábornok hasztalan kisérté meg őket a 

tenger mellöl elűzni. Vogelsang tábornok hasonló kirándulás 

alkalmával elesett. 1842-ben Grabbe nagy hadjáratra készült 
ellenök, de Samyl megelözé, mert míg állámadások által 

figyelmét a Kubán felé vonta, addig Samyl maga csecsenczei- 

vel jeges Kaukazusban a Tereknél Kisljar várost támadta meg. 

Most Grabbe meg akarván magát boszúlni, Samyl új székhelye, 

Dargo ellen indult, meg is közelité tiz mérföldre, de sem ellen

ségre, sem élelemre nem talált, minden el volt pusztítva előtte, 

s éhség miatt kénytelen volt seregét visszafordítni, hanem ek

kor Samyl utána ment, az icskéri erdőben utolérte, bekerité, 

8  ezeret levágott seregéből, a többi is csak nagy veszede

lemmel menekülhetett meg. A hadügyminiszter épen jelen és 

tanúja volt e nagyszerű kudarcznak, miért is Grabbe engedel- 

met nyert a czártól megrongált egészsége helyreállítása vé

gett a Kaukázusból hazatérni. Az oroszok egyelőre csak vá

raikból védék magukat.

Most az orosz sereg 80 ezerre növeltetett 100 ágyúval, 

de csak 1844-ben lépett fel újra támadólag, midőn Lüders, 

Gurko és Argutínskí tábornokok egy időben terveitek táma

dást keleti Kaukazus mindkét oldalán, de Samyl e tervet is 

megsemmísíté kaspi hadjárata által. Unserilla várat bevette s e 

vár felszabadítására jött Kluke tábornok seregét szétkergette; 

innét elpusztitá egész orosz Avariât, hol midőn Naidhardt 

tábornok azt h itte, hogy bekerité, megfogá, Samyl kivágta 

magát körmei közül. Neidhardt visszahivaték s nemsokára meg

halt szégyenében, bújában.

Most Woronzofl herczeget küldé a czárKaukazusba 1845- 

ben, de neki sem kedvezett jobban a szerencse; ö már 150
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ezernyi seregen parancsnokol» s a czártól teljes halalommal Hi

báztatott fel e tartomány fölött, mely bizalomban előtte még orosz 

alattvaló nem részesült. Neki sikerült Samyl székhelyét, Dar- 

got elfoglalni, de midőn éhség miatt ő is visszavonulni kény

szerült, az icskéri erdőben, ugyanazon helyen, hol egykor 

Grabbet, Samyl őt is bekerité, s ha egy avar szökevény Frei

tag tábornokot, ki segélyére jött s kivágta — jó  eleve nem 

tudósítja, ő is ott vesz mindenestől; de így is 4 ezer embere 

esett el 200 tiszttel, kik közt 3 tábornok, ezek egyike az 

orosz katonáktól bálványozott Paszek tábornok is.

így múlt el év év után, a nélkül, hogy az oroszok valami 

jelentékeny eredményt vívhattak volna k i , daczára világszerte 

kürtölt fényes győzelmeiknek. Az oroszok végre meggyőződ

tek, hogy a Kaukazust egy csapással meghóditni nem lehet.

Most a czár Woronzoll'al összejövetelt tartván, azon terv

ben állapodlak meg, hogy a Kaukazust több ponton támadják 

meg egyszerre, hogy így Samyl kénytelen legyen erejét elda

rabolni. 1846-ban kezdek meg e hadjáratot, de Samyl ezt is 

meghiusilá, mert míg ők a hegyszorosokat ostromiák, addig 

Samyl 20 ezer lovassal vonalukat keresztül törte, s hátuk 

mögött minden eddig elfoglalt tartományaikat pusztítá, hadso

raikat megszaggatá, s mire azok öszpontosultak ellene, ő már 

ismét hegyeiben volt.

Szwedadowszki, Nestoroff, Szleptzoff, Dolgoruczki sat. 
tábornokok tettek több hasztalan kísérletet ellenök. 1850-ben 

maga a trónörökös is részt vön a hadjáratban, de ö sem tehe
tett többet, mint tábornokai. 1851-ben minden Fekete- és 

Kaspítenger melléki váraikat lerombolá Samyl és magát Tiflist 

fenyegette.
Még komolyabb lett a harcz 1853-ban, midőn a portá

val! háború kiütött s a porta e néppel egyesülten az orosztól 
több tengermelléki és szárazi várost visszavettek. Nyugateu- 

rópa most már a Feketetengeren minden orosz kikötőt ostrom 

alá vetve, a cserkeszeket tettleg pénzzel és fegyverrel is segíté 

s a cserkeszek a tengerparti erősségeket egymásután elfogla- 

lák. Legnagyobb ezek közt Sukhum-Kaleh, melybőljis az őrség 

föld alatti csatornán menekülhetett csak meg a kikötőben levő 

hajókra. E vár bevétele után az oroszok maguk vetteték fel 

minden eddig épített tengerparti erősségeiket, nehogy azokban 

a nyugati hatalmak ellenük egykor lábaikat megvethessék.

VILÁGOSSÁG ÉS MOZGÁS.
A világosság és mozgás az, melyek szemeinknek, mint 

szerveknek a szemléletet lehetővé teszik. Minden világít, 
minden fénylik; a tárgyat csak az által különböztethetjük meg, 

hogy a reá eső vílágossságot visszaveri, vagy ha mozog. A 
sötétség alaktalan. A mozgás pedig mindig erőnek szüleménye, 

melyet is nehézségnek nevezünk; a szabályokat, melyek sze

rint e mozgások véghez mennek, n e h é z k e d é s  t ö r v é 

n y e i n e k  hívjuk. A halhatlan Newton volt a z , ki e fön- 

séges törvényt megalapítá , mely szerint csak egy a kötelék, 

mely a világtesteket egymáshoz és minden porszemet a földhez 

kö ti, mely szerint a holdak bolygóikat követik s a felhají

tott test a földre visszaesik. És ezen , a földet és eget moz

gásba hozó erő a legegyszerűbb törvények szerint működik. 

Minél nagyobb valamely testtömege, azon arányban nagyobb 

vonzó ereje, nehézkedése. Ezen alapszik az égi testek minden 

mozgása. Azért a nap, mely tömegre nem csak minden egyes 

bolygót, hanem azokat együttvéve fölülmúlja, azokra a legha

tározottabb befolyási gyakorolja és kényszeríti, hogy körüle, 

mint központ köriil, forogjanak. A központi testtőli távolság

gal a nehézkedés is fogy, úgy hogy a Jupiter, mely ötszörte

messzebb van a naptól, mint földünk, azon erőnek, mely föl

dünket a naphoz köti, csak egy huszonötöd része által vonza- 

tík. E n e h é z k e d é s i  törvény, mely a bolygók tömege, súlya, 

pályája és körfutási ideje kiszámítását lehetővé teszí, az egész 

világ-egyetemben is uralkodik a legtávolabb állócsillagok és 

legtitkosabb fényfoltokban; mindenütt életet és mozgást kelt. 

Ugyanazon erő az, mely minket is minden lépten, minden moz

dulatnál földi természetünkre emlékeztet, és súlyával a földhez 

nyomna, ha az életerő nem léteznék, mely e súlyt folytonosan 

viseli és saját magasabb törvényei szerint mozgatja. Így az ég 

űrében szintén uralkodik egy más titokszerii e rő , és mi azt 
világosságnak nevezzük Nem akarjuk mindazon elméletet elő

sorolni, melyet az emberi ész e talányos erő megfejtésére ki

gondolt, mi csak a világosság belső természetéről és a terem

tés nagy egészében a számtalan erőknek egyesült hatásá- 

bani jelentőségéről akarunk szerény vázlatot adni.
A természetben négy szorosan testvérük erő uralkodik, 

melyek mindennek, mi létezik, eredetet, tartósságot, életet és 

kifejlődést kölcsönöznek, de melyek oly gyengéden és elrejtve 

hatnak, hogy azokat az érzéki ember, ki mindent csak kézzel 

akarna megfogni, felfogni nem tudta, és azokat a legeszélyte- 

lenebb ellenmondással m é r l e g e l h e t l e n e k n e k ,  s ú l y 

t a l a n o k n a k ,  azaz anyagtalanoknak nyilatkoztatta. Ez erők 

a d e l e j e s s é g ,  v i l l a n y o s s á g ,  m e l e g s é g  és v i l á 

g o s s á g .  Mindezek oly szorosan és elválaszthatlanul kötvék 

össze, hogy bizonyosan nem egyebek, mint e g y a z o n  ős- 
e r ő  külön tünetei; és ez őserö ismét az átalános nehézkedési 
erővel összefüggésben á ll, vagy szinte szeretnők mondani, 

hogy ennek egyenes ellentéte, ellenlábasa. És így az egész 
világegyetemben tulajdonkép csak két erő uralkodik, melyek 

egymással sarkponti ellentétben állanak, örökösen küzdve, 

s egymást megsemmisítní törekedve. Az egyik erő az anyagot 

teremti és azt összetartja; ez mindent megtestesítene, mindent 

egy központba szoritna össze. A másik ellenáll ezen merevítő, 

anyagteremtö és megkötő erőnek , ez minden anyagot folyósí

tana, szellemítene, —  «letet önt a holt anyagba, változásokat, 

tüneteket hoz létre. Ha amaz a testvilág köteléke, ez az élőé. A 

két erő küzdése által a természetben mozgás keletkezik ; m e r t  

m o z g á s  c s a k  k ü z d é s n é l  á l l  e l ő .  A nehezkedés túl

nyomó ereje a központi test fölötte nagy ösztömegéhezi von

zást szétzúzó e s é s s é  vagy kényszerített szabályszerű körfu

tássá változtatja. A tárgyak törekvése magokat az anyag e 

bilincsei alól felszabadítní, szinte mozgást idéz e lő , de gyen

gédet, erzékileg alig észlelhető!, a melegség, világosság, 

villanyosság és delejesség mozgását. Ha a villanyerő az , mely 

által a tárgyaknak azon anyagi állományok iránti ellenszenve 

előáll, a delejesség pedig, mely által amaz a lelkesülésre csak 
még puszta akarat, elérhetlen vágy marad : úgy egyrészről a 

világosság az , mely azon vágyai élő ténynyé varázsolja és a 

szellemiség szikráját,’mit a villanyosság a tárgyakba vetett, fénylő 
lánggá szítja; de másrészt a meleg, mely e hatalmas nyomást 

is korlát közé szorítja, fölfeléi ellebbenésük pillanatában a tár

gyakat az egynemű alakulás közös világává foglalja ismét 

össze. Tehát a világosság hatása a dolgokban meglevő sza

badságra törekvésnek, egy fölfeléi hatalmas vonzásnak a min

den alakulás és lét középpontja felé. E vonzás, ha valódi moz

gássá lesz, mint látható világosság, tűnik előttünk fel. Hogy 

minden világossági tünetnek valódi mozgás az alapja, már 

gyertyavilágunk egyszerű szemlélete és a világosság gyorsa

sága , mely is egy másodpercz alatt 41,518 mérföldet halad, 
bizonyítja.

így a végtelen tért egy tengernek kell betölteni, melynek 

felszínén a világosság sugarai ringathassák magukat. E tengert 

nevezzük l é g n e k .  Legyen e lég még oly finom, még oly szel- 

lemszerü , mégis csak test a z , mely az anyag minden törvé

nyeinek alá van vetve. De ha az egész világűr e léggel volna

2*
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tele: úgy azt állíthatnánk, hogy az egcsz világűrnek vilá

gosnak , az égboltnak sugárzó lapnak és az éjfélnek hasonlag 

csillagtalan napfénynek kellene lenni. I)e az ég kékje napon

kint és éjjelenkint az ellenkezőről győz meg, a sötét térből 

csak egyes csillagok világítanak ki. És természetesen! A vi

lágosság sarkponti erő, azaz csak határain, kiindulási- és czél- 

pontjánál látható. A delejvas és a benne rejlő erő hatását csak 

sarkán mutatja, minden ezek közt fekvő tünet- és észleletre 

nézve érintetlen marad, habár ezekben ugyanazon vonzat tá

madt is fel. így a delejvas csak a vasrudacsokban —  melyek 

homok és fürészpor közé vannak elegyítve —  költi fel moz

gása rokon vonatát, mintha a többiek reá nézve nem is létez

nének. .Minden lét és alakulás közös központja feléi azon vonat 

is . mely előttünk, mint világosság jelentkezik, csak a rokon- 

és egynemün fog, úgy hogy az egész világűrt betöltő leget 

érintetlen hagyja, és nem világítja meg.

Még a húros hangszeren zajjal támadó hanggal is csak az 

öszhangzó húrok zengenek. Hadd hasonlítson a világosság is 

hangokhoz és emlékeztessen azon légi harmóniára , miről a 

görögök álmadoztak, s melynek zenéje szerint a világok, mint 

Pláton mondja isteni vidámsággal tánczolák végig örökös pá

lyájukat.

NEMZETISÉGÜK ÉJSZAK-AMERIKAIM.
Hogy kellőfbg felfoghassuk az éjszakamerikai nemzeti

ségek sajátságait, itt főkép a népesség vegyitési viszonyai 

veendők tekintetbe. E végett ezeket először is a hensziilöttek 

és bevándoroltak két fő osztályára kell különitniink. Az 1850- 

évben fölvett évi adó 23,256,244 lélekszámot eredményezett. 
Ha teliál az Egyesült-Államok lélekszáma 1790-től fogva min

den tíz évben átalában 34 százalékkal növekedett, az 1840—  

50-ki évtizedben a gyarapodás 36 százalékra rúgott, és a be

vándoroltak száma csupán az új-yorki kikötőben 1850-ben 

212,796, és 1852-ben 310,398-czal növekedett, a jelen 

öszves népesség számát nem nagy különbséggel mintegy 25 

millióra tehetni. Mennyi hányadrész jut ez öszvegből a be

vándorlásra, pontosan ki nem számítható, a következő kerek 

számtételek megközelíthetnék a valóságot : 2,500,000 német 

(kizárólag svajcziak), 2,000,000 írlandi, 500,000 angol,

400.000 skót, 200,000 franczia , 60,000 norvég, 40,000 

svéd, 40,000 spanyol, 40,000 chinai, 20,000 német-alföldi,

20.000 dán, 20,000 olasz, 16,000 magyar, 10,000 lengyel, 

4000 japán. —  E szerint a benszülött népesség száma mintegy 

19,130,000-re menne, ezek közt korülbelöl 3,600.000 szí

nes találtatnék (1850-ben a rabszolgák száma 3,168,335, a 

szabados színeseké 419,173 volna), úgy hogy a fejér benszü

lött népesség száma 15,530,000-re volna teendő. E  15 — 16 

millió benszülöttnek főalapját azonban kétségkívül az angolok, 

sajátkép az angolszászok vetették meg. Az első telepítés, 

tudva levöleg. Virginiában történt a londoni társaság által 

1607-ben kiküldött hadküldemény á lta l, mely vihar által 

Chesapeake-öbölbe veretvén , a Powhattan-folyón fölfelé ment 

és Jamestown-t alapítá. Később különféle jómódú angol csa

ládok vándorlottak k i , aranybányák ottani fölfedezése remé

nyében , Virgíniába, valamint az. Éjszaki- és Déli-Karoliná- 

val egyetemben, sokáig számüzési helyül szolgált az angol 

gonosztevőknek. A legjelentékenyebb s eredménydúsabb be

vándorlás Angliából aztán 1620-tól fogva az úgynevezett 

Pilgrimeké vala az Uj-Angliaállamokba (Plymouth alapítása), 

hol az angolszász szervezési ösztön az Uj-Anglia-^yarmatok 

szövetségében csakhamar tettlegessé magát. Marylandot is 

Baltimore angol lord alapitá, melyben azonban az általa kiki

áltott vallásszabadság következtén főkép írlandiak települtek

meg. Pennsylvania, Georgia és Tenuessee első gyarmatosai 

is angolok valának, úgy hogy azon 31 állam közö l, melyek

nek csillagai az Egyesült-Államok zászlóját ékítik jelenleg,

12 , tehát a leghatározottabb viszonyos többség, az angolok

nak köszöni első míveltségét s népességét. Az államok ezután 

következő legnagyobb számát legelőször a francziák népesí- 

ték meg, kik megtelepedvén a Missouri és Missisippi folyók 

partjainál, Louisiana, Indiana, Missisippi, Illinois, Alabama, 

Missouri, Areansas, valamint éjszakon Michigan (egészben 

8 ) államokat vonák be a műveltség körébe. A német-alföldiek 

első gyarmataikat a mostani llj-York és Uj-Jersey államok

ban alapíták Új-Németalföld név alatt Új-Amsterdam (a mos

tani Új-York) fővárossal, uralmokat azonban az angolok 

részére veszték el 1664-ben. A skótok először Peinsylvá- 

niába, majd Ohióba és nyugati államokba vándorlottak. A své

dek Delaware államot alapíták (1638 ), és svédesen maradá- 

nak , mígnem a német-alföldiek elvevék telepitvényeiket. 

Florida spanyol eredetű (1565). —  A német első bevándor

lók pfalcziak és svábok, kiket XVII. század elején a német- 

alföldi kormány fogadott be Új-Németalföldre, nem kapván 

azonban vallásszabadságot, nyomaik, úgylátszik, eltűntek. 

Későbben (1664— 66) újra pfalcziak költöztek oda , kiknek az 

angolok, e közben elvévén a németalföldiektől Manhattan 

félszigetet, egyenlő vallási jogokat engedtek. 1638-ban tör

tént az első német bevándorlás Pennsylvániába Dániel Ferenc* 

lelkész vezérlete alatt. A bevándorlottak szellemrokonaik va

lának a quekereknek, Penn Vilmo«tól földet kaptak részint aján

dékban, részint kölcsön a legkedvezöb föltételek alatt , s 

Germano'vn városkát alapíták Philadelphia közelében, mely 

eleinte német-birodalmi városéihoz hason szabadalmakat ka

pott, későbben pedig a köz államszövetségbe vétetett föl. 

Ezen első német gyarmatosokat Pennsylvániában későbben 

annyi sok más követé, valamintsvajczaik is , hogy Pennsyl

vania népességének csaknem két harmada német eredetű. A 

franczia forradalmi és német megszabaditási háborúban meg

lehetősen veszteglett a bevándorlás. 1817-ben újra megkez- 

deték s azóta folyton foly minden kijátszott remény után is 

mind nagyobb rajzaiban, de legnagyobb bőségben 1830. óta 

8 legújabban 1849 óta. A német kivándorlás jelentékeny része 

újabb időben az unió nyugati és éjszaknyugati részeibe, a cse

kélyebb dél felé, névszerintTexasba fordúlt. Ohio város idő

vel fővárosává Ígérkezik lenni a német elemnek.

BŰNESET ERANCZIAORSZÁGBAN.
1852. évi június 2-kán Pontoában, Lüllier nevű kőfaragó 

állt a szajna-kerületi fenyítő-törvényszók előtt gyilkosság és 

hamisítás miatt. Múlt évi novemberben Diisemén nevű kézmí

ves egy váltót nyújtott be leszámítás végeit, állítólag Fonde- 

net-Godettöl, Lüllier rendelményére intézvényezve, ki azt 

Düseménnek adta vala. A bankigazgató, kinek elébe terjesz- 

teték a váltó, hamisnak találván ezt, azonnal bemulatá Fonde- 

net-Godet épitészszel , ki mindjárt kinyilatkoztalá, hogy 

initsem tud ezen váltóról. Erre természetesen Lülliert bör

tönbe zárák. Lakában még három hamis váltót, több váltó

bélyeget s néhány czédulát lalálának, melyeken különféle 

személyek aláírását törekvék utánozni. Lüllier kihallgatás köz

ben a legnagyobb lélekháborgást áruiá el, és össze nem függő 

szókat szalajta ki száján. Végre megmondá a bírónak, hogy 

valami borzasztó dolgot kíván fölfedezni, s aztán elbeszél# 

neki, hogy mintegy esztendeje megfojtotta a maga feleségét, 

a halottat hordóba rejté, s ezt pínezébe ásta, melyet meg is 

nevezett. A biró első pillanatban nagyon elszörnyüködék e 

gonosztetlen, a fogoly azonban úgy látszott, hogy nagyon
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kunnyebbiiltnek érzé magát e vallomás á lta l, s a legnagyobb 

hidegvérüséggel s részletességgel ismerteté meg bűntettét. 

Felesége ugyanis gyermeket szült három évi házasság után, 

s ezután az ö megegyeztével dajkává lön l’árisban Blazioszki 

kézmívesnél, kinek betegágyban halt el felesége. A fogoly 
koronként meglátogatá feleségét, de csakhamar gyanakodni 

kezde, hogy ö tilos viszonyban áll Blazioszkíval, és követeié 

hogy térjen vissza régi lakására. Ennek visszatérte után igen 

gyakran pörpatvarkodának , s a nő többször kijelenté neki, 

hogy vissza akar menni Parisba. November 5-kén hazajővén, 

mint elbeszélő, felesége épen ruhái összerakolásával foglal- 

kodék. Kereken kimondá neki, hogy férjénél nem maradhat 

tovább, hanem Párísba indúl. Ez pedig tudtára adá neki, hogy 

azt nem tűri e l, mire a nö nagyon határozott hangon kiálta: 

„Agyonüthetsz , ha akarsz ; de pillanatig sem maradok tovább 
nálad.“ Erre torkon ragadta és megfojtá öt. Két napig szobá

jában tartogatá a halottat, aztán levetkőztető, hordóba dugá, 

s targonczán azon pinczébe vivé, hol szerszámait szokta tar

tani. A pincze jó  távolra esett lakától, s a gyilkos mégis tiszta 

fényes nappal egész nyugalommal járkált az utczákon. A tett 

azonban alig ment végbe, a bűnös legott megbánást érze; 

munkáját elhanyagolá, és gyakran óranegyedig elácsorga 

meredő tekintettel s összetett karokkal, ismerőseivel megha- 

sonlott, odahagyá öreg anyját, kivel azelőtt nagyon jó l bánt 

vala, és méltatlankodott gyermekével, ki iránt azelőtt jó  
atyának mutatá magát mindig. Neki adá magát az ivásnak s 

ideje jó  részét rósz életű leányok társaságában tölté korcs

mákban. Nagyon felötlő vala, hogy folyvást a pincze köze
lében kuncsorgott, ámbár senki sem tudta okát, s mindig a 

legnagyobb lélekháborgás szállá meg, ha valaki közel járult 

hozzá. Bevallá, hogy több ízben fölkelt éjfélkor, elásandó a 

hordót, azonban mindig visszariasztá öt abbeli félelme, mi

szerint az azáltal okozott lárma gyanút gerjeszthetne s a bün

tet fölfedezésére vezethetne. Váltó-hamisítóvá lön , hogy le

gyen pénze ivásra és kicsapongásokra , melyekkel lelkiösme- 

retét elkábítá. A törvényszék előtt legnagyobb hidegvérüség

gel fejtegeté gonosztette részletességeit. Megvallá, hogy 

feleségét csak kezeivel fojtotta m eg, ámbár azután még kö

telet hurkolt nyakára, hogy egészen biztosan mehessen. Már 

hónapok óta el volt határozva neje megölésére; gonosztettét 

nem fájlalja, s ha nem követte volna el azt, még most is el

követné. Felesége okot szolgáltatott neki a féltékenységre, s 

ő azt elegendő igazolásnak találja maga részéről. Az esküitek 

bűnösnek nyilatkoztaták Lulliert, s a törvényszék halálra kár- 

hoztatá öt. Elitéltetését minden legkisebb megindulás nélkül 

hallgatá végig, s a leghatározottabb módon szabadkozék föl— 

ebbezni ügyét.

VALLISNERIA SPIRÁLIS-
—  Hydrocharideák családjából. —

Itáliának és déli Francziaországnak igénytelen de igen 

érdekes vízi növénye.
Nemcsak a szép N y m p h a e a  a l b a v a l  rokon, mely

nek fehér virágai a víz-színen úszó nagy fényes zöld levele

ken látszanak iiln i, hanem rokon a felséges V i c t o r i a 

r e g i a v a l  is , anélkül azonban, hogy öt a természet, elő

kelő rokonainak pompájában osztoztatta, vagy csak legköze

lebbi rokona a tavainkban tenyésző Hydrocliaris Morsus ranae 

szerény ékességével is felruházta volna.
A gazdag parkbirtokos kristálypalotát épit V i c t o r i a  

r e g i a i n a k .  Mesterséggel és pazar költséggel teremt ide

gen égalj alatt oly tavat, melyben kiterjeszthessék hatalmasle

veleiket, fenséges virágainak kifejtett pompája által bámu

latra ragadván s elbájolván a hidegebb éghajlat gyermekét.

De a szerény V a 11 is  n é r i  a is megtalálja tisztelőit s 

pedig azok közt, kik hü barátai a természet elragadó szépsé

geinek , kik gyönyörrel szemlélik, mint nö s fejlődik szemök 

láttára e sajátságos növény szobavirágai közt egy — üveg

harangban.
Hazájában a V a l l i s n e r i a  s p i r á l i s  mocsárok fe

nekén gyökerezve bocsátja fölfelé hosszú keskeny leveleit. A 

törzsből, melynek gyökérzete hamar elvész, számtalan sarjadék 

származik, nagy könnyűséggel vervén gyökeret a vízben, úgy 

hogy e gyors szaporodás igen rövid idő alatt nagy tért 

betölteni képes.

Ama növények közé tartozik, melyeket Linné npxni rend
szerénél fogva dioeciáknak nevezett el azon okból, mert 

ugyanegy fajnak növirágai más, himvirágai szinte más növényen 

jővén e lő , férj és nö mintegy külön lakik.

Virágát a fiivészkedönek gyakorlott szeme könnyen felta

lálja a sarjak és levelek sűrűjében, de leszakasztva s közelebb

ről nézve senkit sein bájóland el alakjával vagy színezetével.

Egy növirág jő  talán kezébe, melynek hengeridomú 

pártájában lenn van a maghon; ehez nőve a bibeszárak, s 

ezek hegyén a korona alakú három bibe aránytalanúl nagy. A 

vizsgáló szeretne egy himvirágot is látni, de a mocsár iszapja 

visszarettenti ö t , s nem tartja fáradságára méltónak tovább 

kutatni a jelentéktelennek látszó virág után.

Micheli természetbúvár ismerni vágyta e növényt tökélete
sen. Kísérleteit valoságos élv jutalmazta meg. — Egy üvegha

rangot vön, milyenben arany halakat szoknak tartani. Ez üveg

harang fenekére öt hiivelyknyi közönséges virágföld-réteget 

tévén, egy hím s egy nővirágú Vallisneria-sarjat ültetett le. 

Fris vízzel megtölté aztán a harangot és hogy a vizet posha- 

dástól óvja, egy tuczat Lemna minort is helyezett a mesterséges 

tó fenekére.
Alig szívta magát tele nedvvel a két Vallisneria, már 

is oly meglepő gyorsasággal fejleszté ki leveleit, hogy 

azok növését —  hallani ugyan nem, de látni igen is —  

látni lehete.
Nehány óra lefolytával a kísérlet érdekes tüneményei 

állottak elő. — A világoszöld levelek hosszában szabad szem

mel szépen lehete látni a még világosabb színezetű inakat. Egy 

lupe segélyével könnyen meg lehet különböztetni a csatorná

kat és ereket, melyekben a nedvkeringés történik: sőt kö

zönséges mikroskopon magát a nedvkeringést, mint emelked

nek fel a chlorophyllal bevont aránylag igen nagy tekesek.

Következik a növényélet legszebb korszaka : a virágzás.

—  A nővirágú növény törzséről hosszú tökocsányok emel

kednek és ezek hegyén álló egyes virágok bibéjét, midőn a 

párta szétpattan, a szabad lég csókja üdvözli. A hím virág

barka ellenben, melyet három hasábú csésze zárt mélyen a víz 

színe alatt, rövid egyenes nyélen áll a törzshöz közel.



27 28

Midőn egyik virágon a poroda, s másikon a bibeszár oly 

távol van egymástól, mikép történik a termékenyítés?

A természet bölcsesége anyai szeretettel gondoskodott 

arról hogy ámbár meglepő de mégis igen egyszerű módon tör

ténjék az oly növényeknél, melyek szaporítási szervének lé

tege a termékenyítést szeszélyesen megnehezítő sőt látszólag 

lehetlenité.

Az Orchideáknál, Aristolochíáknál, mind a mellett hogy 

terme s poroda ugyanegy virágban van, a szövevényes alkat

nál fogva mégis legyőzhetlen akadálya mutatkozik a termé

kenyülésnek, és a közvetítő szerepet rovarok játszák , midőn 

a reájok ragadt virágport rendeltetése helyére a bibe nyila

sához viszik, ezek mellett okvetlenül el keltvén haladniok a 

virág mézedényeihez törekedve.

Nehezebb a termékenyülés az úgynevezett monoecíáknál, 

hol a terme, és poroda ugyanegy növényen bár, de külön vi

rágban található. Ilyen a Corylus Avellana. —  És legnehezebb 

ott, hol a férj és nő nem elégesznek megazzal hogy ugyanazon 

ház külön szárnyait lakják, hanem egészen elökelöleg elválva, 

mindenik külön házban tart lakást.

Ilyen a Populus pyramidalis, a I’hoenix daetylifera, s 

ilyen a Vallisneria spirális.

Hogy a Populus pyramidalísnak keletről hozzánk szár

mazott ősapja hím volt, ennek legfölebb az a következése, 

hogy felnyúló magas nyárfáink, e nőtlenségre kárhoztatott 

agglegények tekintete oly unalmas és önző.

A phönix dactilífera gyümölcse a pálmadátoly egész né

pek nélkülözhetlen élelme. Itt tehát kénytelen az ember mes

terségesen elősegíteni a termékenyülést. Már Theophrast és 

Plinius beszéli, hogy a dálolytermesztök porodas virágú ága

kat akgatván a termés virágú ágak közé , ez által idézik elő a 

gyümölcsözést.

De vájjon korunkban még a virágkedvelő falusi parasztnö 
is nem házasitja-e össze az egyszerű Cheiranthus cheirit a 

magot nem termő teljes virágúval, hogy teljes virágú ibolyá

hoz magot nyerjen ? A teljes Cheiranthus porodái szirmokká 

fejlődvén csak terinéje van s ezzel az egyszerű virág porodáit 

kell érintkezésbe hozni.

Azonban eltörpül az ember művészete ama nagyszerű 

eszközök irányában, melyekkel a természet rendelkezik cso

dálatos háztartásában. —  Egy erős szél vonul el a hím pálmák 

tetején. Jlegrázzá a porodákat, hogy égést felleg virágpor 

emelkedik, s virágpor s eső hull kellő időben a nőpálmák 

bibéire. Az egyszer oly rósz hírben állott budöskö eső is, 

mely a balitéletes tömegben annyiszor szorongató sejtelmeket 

támasztott, nem egyéb, mint szél állal a Coniferák virágaiból 

kiszórt, s azután lehullott virágpor. —  A vízi növényeknél 

ugyanezt eszközli a hab. A vizszínen úszó hímvirág porodája 

elválván, növirág bibéjéhez úszik a hullámokon. —  De a Val- 

lisneriánál ez nem lehetséges. A hímvirágok mélyen vannak a 

vizben. Igen egyszerű még is , bár meglepő a közvetítés.

Midőn a híinvirág tökéletesen kifejlődött, egyszerre el

válik nyeléről, fölemelkedik a viz színére s ott ring a hullá

mokon. A virágpor itt lehull a porodáról s a növirág bibéjé

hez úszik. —  Termékenyítés után a szemléletnek új igen ér

dekes pillanata következik. A növirág ugyanis a viz alá vonul, 

kocsánya csavaralakulag összesodródván. Innét a s p i r á l i s  

melléknév. A gyümölcs megérik a viz alatt inig elhal a hím
virág.

Kiben hajlam van a virágköltészetre, bátran kérdheti: váj
jon ime nincs-e tökéletes hasonlat a növények terinékenyülése 

és az emberi szerelem s házasság között? kétkedhetünk-e 

még hogy a növények szinte lelkes lények ? Nem szerelem-e 

az , mi a hímvirágot készteti hogy váljék cl nyeléről, emel

kedjék a vizszínére, s ölelkezzék, egyesüljön kedvesével ? És 

nem női szemérem-e az , midőn a növirág érezvén, hogy

anyává lesz, a lég érintése elöl víz alá merül s csendes ott

honosságban érik gyümölcsösé.

De a tudomány elvetette Linné nemi rendszerének a kép

zelődésen épült alaptételeit. — Szó sem lehet arról, hogy ki a 

Vallisneriával kísérletet tesz, a virágok fejlődésében egy-egy 

szerető párnak életét lesse ki. Mégis a növényvilágnak egyik 

legérdekesebb rejtélyét látja feltűnni, melynek vonzereje meg

marad mindenesetre. — Hogy a kifejlett himviríg leválik nye

léről, ennek oka a Vallisneria spirális sajátságos ingerlékeny

ségében keresendő. —  Hasonló ingerlékenységi tüneményeket 

más növényeknél is találunk. —  A  keletindíai Impatiens balsa- 

mina, úgy mint európai rokona a czitronsárga virágú közön

séges Impatiens noli tangere magtokja, ha az érés közéig, 

legkisebb érintésre felpattan s összecsavarodván a magot mesz- 

szire hajtja el. És ki nem ismeri az Urticak természetét, me

lyeket alig érinthetni, a nélkül hogy magokat inegbosszúlják, 

mérget bocsátván a testbe- A Mimósák különös ingerlékeny

ségüknél fogva sensitiva , pudica , melléknevekkel tisztelteitek 

meg. És a Drosera rotundifolia, a Dionaea muscípula szinte 

ismeretes növények.

A Vallisneria spirális hímvirágának ingerlékenysége, mely 

azt kifejlődés után nyelétől elválasztja, hasonló tünemény. A 

különbség az, hogy még ama virágoknál az ingerlékenység je

lei külső érintésre mutatkoznak, itt annak belső természetből 

kell fejlődni hacsak azt nem akarjuk állítani, hogy a halak, 

vizi rovarok által megmozgatott víznek gyenge hullámzása 

idézi elő. —  Ugyde az üvegharangban e feltétel nem létezik.

—  Az ingerlékenység itt belső tulajdon. És vájjon átaljában a 

virágok termékenyülése, midőn erre szükséges, hogy a virág

por kellő időben jöjjön a termével érintkezésbe s jusson, a 

bibenyiláshoz, nem feltételez-e szinte természeti ingerlé

kenységet? —  Igaz! de ez mit sem magyaráz meg. A rejtély 

kiterjedhet így igen sok jelenségre, úgyszólva átalánosul, de 

ez által nem lett érthetőbb. —  A virág elválása, a gyümölcs 

lepattanása még mindig a természet csodái közé tartozik mit 

ilyenül kell ismernünk mindaddig, mig fel nem találtuk a kul

csot magyarázatához. V i r g i l .

ANGOL ORSZÁGOS VÁSÁR.
A pünkösd-hétfői greenwichi országos vásár oly látvá

nyai közé tartozik Londonnak, hogy azt okvetlenül meg kell 

látogatnia az idegennek. A valódi londoninál (csekney) nagy 

tiszteletben áll ezen ünnep, s ö lélekben járó dolognak tartja 

annak látogatását, bármilyen legyen is az időjárás. És fájda

lom ! az angol ég ugyanazon erélylyel, melylyel a csekney 

szilárdul megmarad a greenwichi sokadalomban való megjele

nési szándékánál, látszik eltökéltnek lenni, hogy a jótékony 

eső minden áldását éreztesse vele. Most az egyszer, 

mond bizonyos utazó, az angol égboltozat elég hitszegö vala 

egy szép napon reményekkel kecsegtetni a mulatni vágyó lon

doniakat , mert a kelő nap nyájasan inosolyga át a könnyedén 

tova úszó felhöcskéken, melyek inkább az ég díszének, mint 

rósz idő fenyegetésének látszának. A kies nap tehát a leg

tarkább kalapok és öltözetek, a legjobb vasárnapi kabátok és 

fejér nadrágok szokatlanéi gazdag virányát csalá ki London

ból , és sok esernyőt honnmaradásra kárhoztatott. A légmérö 

óvatosságot javasla ugyan , az emberek azonban idő közben 

nagy áldomásokat iván , bátor dacz tölté el mindenki szívét. 

Délutáni egy órakor a gözsajkák, melyek a londoni hídtól ín- 

dúltak , már nagyon tele valának, s a gözkocsi-vonat még 

zsúfoltabban, s kettedfél órakor a greenwichi sokadalom leg

szebb virágjában volt. —  De megérkezett a két óra , s vele a 

katasztrófa. Az álnok égboltozat az ünnepilcg hangolt tömegei
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oly záporesővel látogatá meg, mely hirtelen a bódék, sátrak 

vagy házak védfödele alá kergete mindent. A bátor angol íjá

szok, kik tábori őreiket és lövődéjöket a Blackgenth-fenyéren 

állították fel, vállaikra veték ijjaikat és megszökének a csata

térről, a szamárfuttatók csapatokban vágtattak a legközelbi haj

lék felé; a régi veteránok távcsöveikkel „egy kukkantás egy 

penny!“ átkozák az időt, összehányták látcsöveiket savárosba 

siettek. A part nagy sárhabarékká lön ; az utczák inkább ma

lomzsilipekhez, mint gyalogutakhoz hasonlítottak, és a korcs

mák fulladásig megtelének. A városban természetesen szinte 

több élet vala, mint az utczákon. A korcsmák ablakaiból sürii 

dohány-fiistfellegek nyomultak a nedves erős légbe. A mozgó 

theamérések az esernyők alatt mára hiába ronták tüdőiket ita

laik kínálgatásával, mely felvidítja s mégsem mámorositja meg 

az embert. A mézeskoczkák lóvéidéi nagyon látogatottak valá- 

nak és kemény kísérletül a mézeskoczkára vágyó fiúkra nézve, 

kik annál távolabb lőttek a tárcsától, minél hevesebben czé- 

lozgattak. Az utczaí ipar kételyes gyanús ágai különösen nagy- 

szeriileg voltak képviselve. S iáz csatát vívott vén invalidusok 

heverének szalmazsákokon az utczacsatornák mellett, viaszos 

vásznon mutogatva bajnoki tetteik színhelyét. Minden képzel

hető testi hibában sinlő emberek nyöszörgők panaszaikat a já- 

ró-kelők felé. Görbehátu katonák, kik negyvenévi szolgálati 

idő után nyugdíj nélkül bocsáttattak el, mert megdöngeték tize

desüket , gyöngélkedő vaspályamunkások, kik a Shakspeare- 
köszál fölve'tetősénél sérültek meg; üvegből fútt hajók tulaj

donosai, melyeket egy vásott bérkocsis mind feldöntögetett. —  
Erszényünket innen is túl is emberek vevék igénybe, kiknek 
lábaik félluczat gyapjúharisnyávali bepólyázás által iszonyúan 

meg voltak dagadva. Feltűnők valának továbbá azon egyének, 

kiknek kalapjaikon ily kréta-felirat vala olvasható: Éhhel halok 

meg, —  s művészileg festői hatással alkalmazott rongyok födék 

testeiket. A bódék között legnagyobb tetszést nyert az öklö- 

ződőbódé, melynek ajtaja előtt két oly ágról szakadt külsejű 

ficzkó ácsorga, hogy ki sem kivánt volna találkozni velők éjente 

valamely magános utczában. —  Daczára a folyvást szakadó 

esőnek, a gőzkocsik és hajók új meg új tömegeit hozák a mu- 

latságkedvelöknek. A tánczteremek, mint menedékhelyek, zsú

folásig megteltek. Egyik roppant bódéban egy fáradhatlan ze

nekar folyvást polkát, keringöt es quadríllet húzott, sha a ven

dégek oly erélylyel, milyet beléptünkkor mutatának , szándé

koztak folytatni a tánczot egész estve: akkor a hangászok va

lóban szánakozásra méltók voltak. A vásári vendégek minden 

rósz idő mellett is sok jó  humort mutattak; a kedv s mulatság 

zajos és dühös vala; verekedések gyéren történtek, s a ki 

pezsgő kedvet érzett szívében a bajvívásra, hazamentében a 
főváros éji őreivel és rendőri szolgákkal tűzött össze , kik e 
n é p  ü n n e p  alkalmával elnézőbbek mint máskor.

VILÁGSZÉP JÁNOS, KIRÁLYFI.
—  Tündérmese. E r d é ly i  J á n o s t ó l .  —

V olt, hol nem volt, még az óperencziás tengeren is túl 

volt egyszer egy király, ki oly országban lakott, melyben se a 

nap, se a hold nem sütött, se egy csillag nem jött az égre, és 

így örök setétség uralkodott. Már nem tudta: mit tegyen, végre 

kihirdető, hogy a ki megvilágositja az ö országát, ugyanis fel

hozza a napot, vagy a holdat, vagy a csillagokat az égre, igen 

meg fogja jutalmazni; vagy akár ha megmondja, hogy ki hoz

hatná fel azokat. Volt a királynak három fia; a legkisebbiket 

Jánosnak hívták , és pedig mivel oly szép vala, hogy az egész 

világon nem volt hozzá hasonló, nem hogy oly szép lett volna, 

V i l á g s z é p  J á n o s n a k .

Már minden reménységök elveszett, hogy a világosságot 

felhozzák, midőn egy nem igen jó l öltözködött ember mondá: 

Felséges király! azt senki se teheti más , hanem csak egy : a 

felséges király legkisebbik fia , János. Erre a király mondott 

Ígéretét teljesítette és az embert nagy summa pénzzel meg

ajándékozta. Ekkor fiát, Jánost, fölkészítteté pénzzel és ele- 

séggel nyolcz esztendőre; s az ember, ki megmondotta a ki

rálynak, hogy csak János teheti meg azt, adott Jánosnak egy 

zsebbevaló kendőt, mondván neki, hogy ha valakivel verekedni 

akarna, törölközzék meg ebbe a kendőbe erősen, s hétszerte 

oly erős lesz, mint a kivel verekedni akar. Most az ember meg
köszönte a királynak a jutalmat, s el akart menni, de a király 

marasztotta, s ott maradt, és adott még Jánosnak egy ezüst 

botot arany bunkóval, s megtanította: hogy bánjék vele. Még 

akkor ott hált, s mihelyt fölébredt, elindult. A királyfi is elment; 

magával vitte két bátyját; mind a háromnak pej lova volt. 

Ugyancsak vitte magával a kendőt és a botot is.

Mentek , mendegéltek , már száz mérföldre is elhaladtak 

hazájoktul, midőn egy rézerdőt és az erdöszélen egy rézhidat 

találtak. E mellett megálltak; ekkor monda Világszép János 

a bátyjainak: menjetek túl az erdőbe, én itt maradok; addig 

készítsetek ételt. Két bátyja elment, ő pedig egy réz deszkát 

kivett a Ilidből; keresztül tette, maga pedig a híd alá ment és 

kivont karddal állt ott. Egyszer csak nagy zörgés csattogás lön. 

U már előre tudta, hogy a sárkány jö n ; elővette tehát a ken

dőt és megtörölközvén belé erősen, várta a harczot. Nem is 
csalatkozott vélekedésében, mert kis idő múlva a zörgés meg
szűnt és ezen szavakat hallotta a sárkánytól: kutyák egyék 
meg a véredet! ki mersz itt járni, a hol a madár sem já r ?  Hét 

országot befuttatál velem egy perez alatt, de még ezt nem tet

ted velem. Annak a kutya Világszép Jánosnak is hallottam a 

hirét; még olyan volt, mint egy babszem, már félni kellett tőle, 

de azért ha most itt volna, még a porát is szélnek ereszteném.

Ekkor Világszép János kiugrott a hid alól oly hamar, 

mintha csak az égből pottyant volna le és így szólt: ölre-e vagy 

kardra ? kutya! Ekkor mondá a sárkány: pulya szokott ölre, 

ember szokott kardra. Most tehát összecsaptak, sok víaskodás 

után János meggyőzte a sárkányt, elszedte mind a hét fejét, s 

nyelve hegyit a tarsolyába tette; a sárkány lovát pedig két bátyja 

lovaihoz vitte. Ekkor kérdezték bátyjaí: hol volt, ő pedig monda 
nekiítk: ne is kérdezzétek hol voltam, hanem adott nekem az 

isten egy pejlovat fölnyergelve; ugyan, menjetek édes bátyáim, 

eresszétek meg rajta a heveder-szíjat, mert én igen el vagyok 

fáradva; nem mehetek. Két bátyja elment, de alig voltak vagy 

busz lépésnyire a ló iu l, midőn egyszerre csak elkezde tüzet 

okádni, és nem mertek hozzá menni, hanem visszatérve mon

dák öcscsüknek, hogy a ló tüzet okád kék lánggal. Öegész meg

nyugvással monda bátyjainak: n o , ha úgy van a dolog, hát 
magam megyek. O elment, a két bátya pedig ott maradt. Közel 

járt már a lóhoz, de az többé nem okádta a tüzet; azért hozzá 

ment és a mint megeresztette rajta a heveder-szíjat, egyszerre 
az égen termettek a csillagok. Már oda haza tudta az apja, hogy 

győzött és örült neki. Ekkor Világszép János is örömmel tért 

vissza bátyjaihoz s lefeküdtek alunni; ezt mondván Világszép 

János: munka után édes a nyugalom, kevés idő múlva el is 

aludtak.

Más nap reggel mihelyest fölébredtek , mindjárt elindul

tak : ismét vagy száz mérföldnyire találtak egy ezüst mezőt, 

annak a legkellő közepén egy ezüst hidat. Itt elküldötte báty— 

jait Világszép János előre, mondván: míkorára hozzátok me

gyek, készítsetek ételt. A két bátya előre ment, ö maga pedig 

az ezüst hidból felszakitott egy deszkát és keresztül tette rajta, 

azaz a hidon; aztán kivont karddal a hid alá bujt, s várt so

káig , mígnem végre ismét nagy zörgés csattogás hallatszott, a 

minek csakhamar vége szakadván, ily szavakat hallott a sár
kány szájából: kutyák egyék meg a véredet, ki mersz itt járni,



31 32

a hol a madár se já r?  Hét országot befuttatál velem egy perc* 

alatt, de még ezt nem tetted. Annak a Világszép Jánosnak is 

hallottam hírét, még olyan vo lt, mint egy babszem , már félni 

kellett tőle; de ha most itt volna, mérgemben még a porát is 

szélnek ereszteném. Világszép János jó l megtörölközött a ken

dőbe , hétszer olyan erős lelt mint a sárkány, s kiugrott a Ilid 

alól oly sebességgel, mintha csak az égből pottyant volna le és 

reá kiáltott a sárkányra : ölre-e vagy kardra , kutya ? Kardra, 

kutya! feleié a sárkány, mert tudom hogy igen erős vagy, már 

az öcsémet is megölted, de most azért is számolunk. Össze

csaptak , de alig sújtott egyet János, már a sárkány a földre 

esett, azután mind a tizenkét fejét egy csapásra lecsapta, nyelve 

hegyit mind a tizenkét fejből elvágta és tarsolyába telte. Ekkor 

bátyjai ulán ment, a sárkány lovát is magával vivén, bátyjai 

lovaihoz kötötte, nem messzire tanyájoktól. Ezután a két báty

jához ment, kik szótalanul üllek, mint a kőbálványok; végre is 

ö kezdé a beszédet ily szavakkal: Csak igaz a példabeszéd, 

hogy munka ulán édes a nyugodalom, most már másodikszor 

tapasztaltam; most is munkálkodtam én , de ám el is fáradtam, 

igen jó l esik a pihenés. Bátyjai faggatták, hol volt, de ö ki nem 

vallotta, hanem csak azt mondotta: eljön annak is az ideje, 

hogy ti meg fogjátok tudni, hol voltam már kétszer tőletek 

távol, hogy nem is tudtátok, hol voltam. Most kérlek, édes bá

tyáim, menjetek és eresszétek meg a lovamon a heveder-szíjat, 

mert én igen el vagyok fáradva, nem mehetek. A két bátya 

elindult és el is ért a lóhoz, de ez is tüzet okádott, mint az első, 

és nem mertek hozzá nyúlni; azért visszamentek és megmon

dották Világszép Jánosnak, hogy ez a második ló is tüzet okád 

és nagyobb mértékben mint az első. Ekkor János sem sokat 

czeremóniázott azért hogy el volt fáradva, mondván: majd el

megyek hát én magam , ha ti nem mertek hozzá menni sem. 

Elment, s a mint közelgetett hozzá, már többé nem okádta a 
tüzet, hanem csak megállt mint a jó  tehén, mikor fejik, és 

mintha ismerte volna Jánosi, szinte örült neki. A mini megeresz

tette rajta a hevedert, egyszerre az égen termett a hold és szé

pen világitott. Már a hold és csillagok fen voltak az égen, de 

még a nap hibázott.

Más nap reggel, mihelyt megviradt, útnak indult a három 

királyfi; mentek, mendegéltek , mígnem végre vagy száz inér- 

földnyire ismét találtak egy arany erdőt; ennek a szélin volt 

egy arany híd. Midőn ehez értek, ismét így szólott János: édes 

bátyáim! menjetek ti be az erdőbe, és rakjatok tüzet és csi

náljatok ételt, míg én oda megyek, mert itt is dolgom van. 

Bátyjai elmentek és 

kevés idő múlva az 

erdő legközepéből 

sugár és terepély 

fák közül bokros 

füst emelkedett, jel 

gyanánt, hogy Já 

nos meg tudja őket 

le ln i; valahogy el 

ne tévedjen. János 

is látván, hogy báty

jai már tanyájokra 

érlek , egy deszkát 

felvett azarany Ilid

ből , azt keresztül 

tette a hídon, maga 

pedig kivont kard

dal a Ilid alá ment 

és ott várta . míg a 

harmadik sárkány is 

megérkezik. Furcsa 

gondolatok jártak 

fejében , mert még

ettől az egy sárkánytól félt, hogy meg találja öln i, s ak 

kor minden munkája fucsba megy. Gondolataiból egyszerre 

l'elriasztalott, mert már közel járt a harmadik sárkány is, és 

igen nagy lármát ütött, de akkor még jobban lármázott, mikor 

a deszkában, melyet János keresztül tett, megbotlottá lova, 

mert elbukott és a sárkány is leesett róla. Midőn összeszedvén 

magát felvánszorgott, ily beszédre fakadt: kutyák egyék meg 

a véredet, ki mersz itt járni, hol a madár se já r ?  Hét országod 

befuttatál velem egy perez alatt, de még ezt nem tetted velem. 

Annak a kutya Világszép Jánosnak is hallottam hirét, még 

olyan volt mint egy babszem,már is félni kellett tőle; de most 

ha itt volna, még a porát is szélnek ereszteném. Ekkor Világ

szép János meg akarván mutatni, hogy ki a legény a csárdá

ban, kiugrott a hid alól kivont karddal, mondván: itt vagyok 

kutya! majd meglátjuk, melyikünk porát viszi el a szél. De Já 

nos már most nem törölközött meg olyan jól a kendőbe , mint 

kellett volna, mert véletlenül jött a sárkány, s gondolatainak 

legmélyéből verte fe l; mégis ő bízott magában, hogy meg

győzi a sárkányt és ki is ment vele verekedni, kérdezvén tő le : 

ölre-e vagy kardra, kutya ? —  Nekem mindegy, mert én min- 

denképen bízom magamhoz, hogy nem fogod poromat a szél

nek ereszteni. De inkább te fogod itt hagyni a fogadat, mind 

a huszonnégy fejeddel együtt. Minek is ez a sok fecsegés; 

kezdjünk a viadalhoz; csak szólj hamar: ölre-e vagy kardra ? 

A sárkány egész méreggel monda: ölre, kutya! mert már két 

testvéremet megölted. Ekkor tehát összecsaptak , 8 már egy

két óráig viaskodtak, még sem tudott győzni sem egyik , sem 

másik, mivel a királyfi nem törölközött meg erősen a kendőbe, 

tehát egyforma erejűek voltak. Végre is így szólott a királyfi : 

hallod-e, igen egyforma erősek vagyunk mink; te sárkány, 

jobb lesz, ha karddal kezdjük a viadalt; a sárkány abba is b e j 

egyezett. Most tehát karddal folyt a viadal, de így sem tudott 

győzni sem egyik sem másik. Ekkor monda a sárkány: most 

látom: igen egyforma erejűek vagyunk; tehát hagyjunk ma

gunknak pihenni való időt, mert így csakugyan nem birunk meg 

egymással. A királyfi beléegyezett, mert neki is épen szüksége 

volt szabad időre. Míg a sárkány kényelmesen hevert, addig 

János félrement, s jó l megtörölközött a kendőbe ; aztán ő is 
pihent. Mikor kipihenték magukat, szólt a királyfi: no kutya ! 

ölre-e vagy kardra? Erre monda a sárkány: ölre, kutya! sze
rencsét próbálok ismét. Ekkor összecsaptak, s alig fogta meg 

a királyfi a sárkányt, már is bokáig vágta a földbe. A sárkány 

hirtelen kikapta lábát a földbiil, s megfogván a királyfit, térdig 

\v a földbe csapta. A

királyfi ismét a föld

be vágta, de már 

derékig. Mégis nagy 

nehezen kimászott 

a földből, megfogta 

a királyfit s nyakig 

vágta a földbe. Már 

azt gondolta, hogy
sohasem jön ki töb

bet, hanem azért 

neki rugaszkodott» 
szerencsésen ki is 

kapaszkodott, s e- 

gész erejével ro

hant a sárkányra, s 

derekasan megfog

ván , úgy csapta a 

földbe, hogy csak 

a leghosszabb haj

szálának a hegyi 

látszott. — Ekkor 

megfogta a sár-
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kány hajszálának a hegyit, kirántá a földből, és úgy csapta a 

pokol mélységes fenekére, hogy ott millióm darabra töredezett.

Most hát Világszép János visszament bátyjaihoz, s a sár

kány lovát is oda kötötte a bátyjai lovaihoz, maga pedig lete

lepedvén, ettek. Bátyjai tudakozták: hol vo lt; de ö nem mon

dotta ki soha, nem is szólt semmit. Végre így kezdé beszédét: 

édes bátyáim, ha valaha valamit megtettetek nekem, most te

gyétek meg azt, hogy menjetek el lovainkhoz; nekem adott az 

isten egy lovat, de igen át van szorítva a hevederszíjjal, kér

lek benneteket, menjelek el és eresszétek meg rajta. Én ma

gam is elmennék, de igen el vagyok fáradva s nem mehetek. 

Két bátyja elment s a mint közel voltak, Világszép János lova 

egyszerre elkezde tüzet okádni, iszonyú nagy kék lánggal, úgy 

hogy rá se mertek nézni, nem hogy hozzá menni, mert elvette 

szemük fényét a nagy kék láng; sokáig ott álltak, azt sem 

tudván : égen járnak-e vagy földön. Végre nagy nehezen rá

vették magokat, hogy visszainduljanak. E l is indultak, de keser

ves volt az ö menetelük, mert csak úgy mentek bolondjába, 

mint a vak veréb. Végre öcscsükhöz értek s elmondták, mi tör

tént velők. Ha úgy van a dolog, monda János, tehát magam 

megyek. Ekkor felszedte magát és elment. De már ekkor nem 

okádott tüzet a ló , hanem reszketett mint a kocsonya. Alig 

nyúlt János a hevederszíj csatjához, az ketté pattant s egy

szerre az égen lett a nap.
Már ekkor tehát minden meg volt, a miért a királyfiak 

annyit utaztak, t. i. égen voltak a csillagok, ott volt a hold, 

ott volt a nap. János apja igen örü lt, mert tudta, hogy János 
már három sárkányt diadalmasan kivégzett. Ekkor János visz- 

szatért bátyjaihoz; estve felé járván az idő , lefeküdtek. Más 

nap reggel, mihelyt megvirradott, egyszerre monda János: no, 

édes bátyám, én ismét elmegyek, és ha öt hét nmlva itt nem 

leszek, akkor tovább ne várjatok, mert bizonyosan meghaltam, 

de öt hétig ezen a helyen várjatok. Felszedte tehát sá'orfáját 

és járt. Ment, mendegélt János, egyszer csak egy szép magas 

kastélyt látott. 0  azonnal dongónak változott s bedongott a 

szobába, felült az ablakra a többi legyek és dongók közé. 

Egyszer csak mond a sárkányok anyja a szolgálónak (mert eb

ben a kastélyban lakott azon sárkányok anyja, kiket Világszép 

János megölt): Sára, hidd be a legkisebb leányomat (a legki

sebb sárkánynak a feleségét). A szolgáló ment s bekiildötte a 

legkisebbík sárkány feleségét. Itthon van-e az urad ? kérdé a 

banya. Nincs, felele az, még három minúta hibázik, hogy haza 

jőjön. Mit csinálnál te annak, mond a banya, ki a te uradat 

megölné ? —  Hét mérföldre iszonyú szomjúságot bocsátanék, 

ott egy kis kúttá válnám, s a ki én belőlem innék, szörnyű ha

lóit halna , monda a leány. Jól van , mond a banya , helyesen 

cselekednél édes leányom! most elmehetsz; de küldjed a néné- 
det. Ekkor a leány elment; kevés idő múlva eljött a nagyobbik 
lány (a nagyobb sárkány felesége). Ettől is kérdezte a banya: 
Itthon van-e az urad? —  Nincs, még három minuta hibázik, 

hogy haza jőjön, mond a leány. Mit csinálnál te annak, ki a te 

uradat megölné? —  Hét mérföldnyíre iszonyú éhséget bocsá

tanék, ott egy igen szép arany körtvefának válnám; de a ki én 

rólam csak egyet is szakítana és azt megenné, szörnyű halált 

halna, mond a leány. Helyesen cselekednél édes leányom ! mond 

a banya. Küldd be nénédet (a legnagyobb sárkány feleségét). 

A leány elment s kevés idő múlva bejött a legnagyobbik leány 

is. Ennek mond a banya: ide haza van-e az urad ? Nincs, 

monda a leány, még egy minuta hibázik, hogy haza jőjön. Mit 

csinálnál te annak, a ki a te uradat megölné ? Hét mérföldnyíre 

iszonyú Ínséget bocsátanék, olt egy arany szölfllővé válnám, 

és igen szép szőlők volnának rajiam, dea ki én rólam csak egy 

szemet is leszakítana és azt megenné, szörnyű halált halna. 

Jó l van édes leányom, mond a banya, helyesen cselekednél.

Ekkor Világszép János kídongott a szobából és elment 

bátyjaihoz. Elindultak Jánosék más nap reggel mindjárt, men- 
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degéltek és hét mérföldnyíre sehol sem talállak vizet. Egyszer 

csak monda a legnagyobbik, midőn még jó  távolságra egy kis 

forráskulat lá tó it: No , öcsém, már én látok kulat. Ideje is, 

mert már majd meghalok szomjan. Ekkor monda a középső: 

én már tovább nem tudtam volna kiállam, úgy ihatnám, hogy 

majd eldőlök lovastul együtt; de iszunk is abból, úgy-e öcsém? 

Oh iszunk, monda János, ámbár én csak egy kicsit, azt is a ti 

kedvetekért. Mikor már közel voltak a kulhoz, János előre 

sietett, s oda ért leghamarább. Midőn bátyjai is megérkeztek, 

leszállt lováról, az arany bunkóju ezüst bottal, melyet azon 

embertől kapott, ki a kendőt adta, megiité a kútacska szélét és 

monda bátyjainak: no, igyatok! Már nem kell, mondának, már 

nem vagyun» szomjasok, s tovább mentek mind a hárman.

Mentek, mendegéltek, s most ismét akadály támadott, 

ugyanis hét mérföldnyíre iszonyú éhség volt, a sok falu közül 

egyikben sem tudlak enni adni. Végre midőn :nár nyolcz mér- 

földnyire mentek éhen, egy körtvefa ötlött szemök elé arany

ból, melyen sok aranykörtve csilláinlott a nap fényétől. Ekkor 

mondának bátyjai: úgy-e öcsénk, ebből csak eszünk, mert már 

majd meghalunk éhen. Hogy ne ennénk, kedves bátyáim, én 

ugyan nem ehetnem, hanem a ti kedvetekért. János itt is előre 

ment, mint a forrásnál. Mikor hozzá értek, János megüté az 

aranykörtvefa tövét az ezüst bottal: No, egyetek! mondá. Nem 

kell már nekünk, feleiének, már jóllaktunk,

Ekkor tovább mentek, s ismét egész hét mérföldet éhen 
szomjan; de sehol egy falut, várost, sőt még csak házat sem 

találtak; nem semmi gyümölcsfát vagy más enni valót. Végre 

hét inérföldnyire találtak egy szőlőtől, s azon egynéhány igen 
szép fürt szőlőt, s mondá a legnagyobb: ejnye, öcsém János! 

beh szép szőlő van ott; abból csak eszünk. Hogy ne ennénk ! én 

ugyan a magam kedveért nem enném, hanem a tiétekért meg

teszem azt, hogy eszem. Ekkor monda a középső: dejszen a 

mi kedvünkért ne egyél; majd eszünk mi a magunk kedveért, 

ha te nem ehetnél. Mikor ezt mondta, már igen közel voltak 

a szölötöhez. Azért is Világszép János előre hozzá nyargalt, 

s leszállván lováról elővette az ezüstpálczát, s mikor bátyjai 

közel voltak, reá ütött a szőlőtőre, mondván: no egyetek, 

kedves bátyáim ! Ezek pedig mondák: már nekünk nem ke ll; 

már mi jóllaktunk. Ebből sem ettek.
A királyfinak egy jó  ismerőse is volt egy faluban közel; 

ez pedig kovács volt, és a királyfiak apja mindig vele dolgoz

tatott. A falu, melynek végén lakott, magas kőfallal volt köiiil- 

keritve és a kapu mindig zárva volt, és senkinek se nyittatott 

ki. A három királyfi mikor már közel volt, csak azt vette észre, 

hogy a sárkányok anyja lovaik farkát majd megfogja már. Ok 

is ijedtökben megsarkantyuzák lovaikat, általugratták a falat, 

a banya pedig kivül maradt a kőfalon. Ekkor Világszép János 
bement a kovácshoz és monda : hallod-e te kovács ! Most egy

szerre olvaszd meg minden érczedet két fazékba. A kovács 
teljesitette a parancsolatot. Addig János kiment a szobából és 

a kőfalhoz lopózkodott hallgatni, hogy mit beszél a banya; s 

ilyen beszédet hallott: én istenem, csak olyan lyukat szeret

nék én ezen a kőfalon, a melyen Világszép Jánosnak az egyik 

szemét megláthatnám. Erre János maga ásott a falon olyan lyu

kat, melyen az egyik szemét megláthatta, s kinézett rajta. Olyan 

lyukat szeretnék ezen a kőfalon, a melyen Világszép Jánost 

derékig láthatnám. Ilyet csinált János. Olyan lyukat szeretnék 

én, a melyen Világszép Jánosi talpig láthatnám. Világszép Já

nos olyat is ásott. Ekkor bement a kovácsnál, a sok olvasztott 

érczet két fazékban hozta ki a háta megett tartva, de ezt a banya 

nem vette észre. Végre mikor a banya mellé ért, monda : tudom, 

hogy tőled én már nem szabadulhatok, s te engem egyszorre 

megölsz; tátsd ki tehát a szádat, hadd ugorjam belé, hogy ne 

kínlódjam. Ekkor a banya kilátván száját, János az összeol- 

vasztolt érczet mind a két fazékból torkába öntötte; s a banya 

nagy kínok közt végre meghalt. A királyfi gyözedeleinmel lért

3
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vissza a kovácsnál, hol midőn kérdezlek volna: hol 

volt, és mit csinált, elmondta történetét a banyával; kér

kedvén egyúttal, hogy nálánál nincs a földön erősebb em

ber. Mire monda a kovács: dehogy nincs uram. Menjen 

csak felséges királyfi arra a hegyre, amott n i ! a melynek 

úgy fénylik a teteje. Ott ül, annak a tetejében egy ólom

barát, egy ólomtaligában, az fénylik ott úgy. Az a barát 

született a világ teremtése előtt egy esztendővel, egy 

hónappal, egy héttel, egy nappal, egy órával és egy 

szempillantással ilyen öregen, a milyen most. Még az Is

ten gondolatban sem volt, már az ö szüléi éllek. Midőn 

apja meghalt, csinálta holttestéből, ott a hegy alján, a 

barlangját. Midőn anyja megholt, annak holttestéből azt 

a talyigát, melyen most is a hegy tetején ül. Apja, anyja 

oly erős volt, hogy megfogva akármelyik a nagy semmi

séget, az egyszerre vizzé változott a nagy szoritástól.

Mind a kettőnek erejét ő örökölte, a mellett maga szinte 

olyan erős volt. Ezt hallván a királyfi , János, monda: 

majd megbirkózom én vele, ha még nem akadt emberére, 

majd akad most. Ekkor kardot kötött s elindult a hegy felé.

Hiába ijesztették, ő nem tért vissza. Bátyjai atyjokhoz 

mentek haza, ő pedig fel a hegyre az ólombaráthoz. Midőn föl

ére barlangjához, s belé akart volna menni, így kiáltott a ba

rát : gyermek, barlangomba ne lépj János mintha nem hallotta 

volna, benyitotta a barlang első ajtaját s bement. Mikor a má

sodik ajtóhoz ért, ismét kiáltott a barát: gyermek barlangomba 

ne lépj. János ezt is egyik fülén be , másikon kieresztette, s 

benyitotta a második ajtót is, s ment a harmadik ajtó felé, s mi

dőn ezt kinyitotta volna, az ólombarát a barlangban termett s 

elkiáltotta magát: Vas a gyerekre! — Ekkor János úgy össze 

lett kötözve, s olyan darab vasak termettek rajta, hogy a nyá

lat is alig tudta nyelni. Az ólombarát ott sanyargatta Jánost 

vagy egy hétig abban az állapotban. Egyszer, mikor már János 

beszélni is alig tudott, monda a barát: én kieresztelek innen, 

ha nekem Tündér Szép Ilonát a másvilágról előhozod. —  E lő

hozom, ha mindjárt az életemmel fogok is játszani, csak eressz 

ki ebből a kínos állapotból, monda János- —  Én adok neked 

olyan szekeret is , melyen elmehetsz a másvilágra. —  János 

felvállalta és beleült a szekérbe, melyet az ólombarát ada neki, 

s mint kereskedő ment a másvilágra, asszonyi ruhának való 

portékát vivén magával.

Midőn a másvilágra é rt, egy igen szép és nagy kastélyt 

talált; ennek az ablakán nézett ki Tündér Szép Ilona; János 

megállt előtte szekerével. Tündér Szép Ilona szobaleánya fel

szaladt és megmondá neki, hogy igen szép ruhának valót árul 

az az ember. Hivd fel, monda Ilona. A szolgáló elment s kevés 

idő múlva visszatéri, mondván: azt mondta az a kereskedő, 

hogy ha venni akar, menjen a szekerére. Ilona pénzt vett ma

gához és lement a János szekerére vásárolni. Midőn lement, 

egyszerre elindult János szekere; Tündér Ilona észre sem vette.

Azonban Tündér Szép Ilona úgy volt elátkozva, hogy csak 

úgy szabadulhat ki a másvilágból, ha valaki érte megy innen. 

11a ő ezt észrevette, akkor neki meg kell ölni szabaditóját, ha 

pedig egyszer kihozta, akkor már nem volt ereje megölni azt, 

a ki hozta; és nem lehet senkié, hanem csak azé, a ki érte járt 

és őt kiszabadította. A mint a szekér mene, János mindig alku

dott és igen olcsón adott végre mindent. Egyszer csak már 

ennek a világnak kapujához értek, Ilona körülnézett a szeké

rén. s észrevette magát és Jánosra rohant. Azonban a szekér 

egyszeriben kiragadta őket e világra, s Ilonának többé nem volt 

ereje megölni Jánost. Ekkor monda Ilona: hát viszesz engem ? 

Viszlek, monda János. —  És annak a kutya vén ólombarát

nak ? —  Annak, mert ez által életemet mentem meg. —  Ha 

igen, akkor nem bánom , hanem öljük meg , mert én csak azé 

lehetek, a ki engem kiszabadít; úgy voltam elátkozva. —  Jól 

van, tehát öljük meg. Tudakozd ki előbb, hogy miben áll az ő

ereje; akkor aztán könnyű lesz vele boldogulni, monda János. 

Megegyeztek benne mind a ketten, s elmentek az ólombarát 

kunyhójába. Mikor elment János, kérdé tőle a barát: hát gyer

mek! elhoztad-e Tündér Szép Ilonát? —  El, monda János, és 

kimenvén, bevezette Ilonát. Ekkor ismét elkiáltá a barát: vas 

a gyerekre! János ismét úgy lett mint először, hogy a nyálat 

is alig tudta nyelni. Midőn már egy darabig ott voltak a barát

nál, Ilona tettette magát, mintha igen szeretné s egyszer monda 

neki: Ugyan kedvesem, mondd meg nekem: miben á l l a t é  

erőd? —  Az udvaron van egy disznóól, kedves, abban van az 

én erőm. —  Midőn egyszer elment hazulról a barát, Ilona elhí

vott egy aranyművest, s megaranyoztatá a disznóólát. Midőn 

hazament a barát, s látta, hogy ki van aranyozva a disznóól, 

monda Ilonának: hát te, kedves, mit csináltál ? miért aranyoz- 

tattad ki azt az ólat? —  Azért tettem, hogy a te szép erőd 

olyan csúnya helyen ne vesszen el, monda Ilona. —  Ja j, ked

ves nem ott van az én erőm, monda a barát. —  Hát hol ? —  

A konyhaküszöb alatt van az én erőm. —  Midőn egyszer ismét 

elment a barát, Ilona a küszöböt kíaranyoztatta. Hazajővén a 
barát, monda: mit csináltál te, kedves? miért aranyoztattad ki 

a küszöböt! —  Azért cselekedtem, hogy a te szép erőd olyan 

csúnya helyen ne vesszen el. —  Nem ott van az én erőm, mond 

a barát. —  Hát ugyan hol van ? mondd meg csak nekem, mert 

már kétszer megcsaltál, de ha harmadszor is megcsalsz, akkor 

én megölöm magamat. — Tehát isten neki! mond a barát; 

kimondom. Ennek a hegynek a tetején van egy kőszikla , azon 

van egy jegenyefa, annak a legtetején van egy sürü galy, azon 

a sürii galyon egy varjufészek, abban a varjufészekben egy 

tojás, abban a tojásban egy katulya, abban a katulyában egy 

dongó: az az én erőm. —  Mikor egyszer a barát elment ha

zulról , Ilona elővett egy puskát, megtöltötte, a varjut lelőtte, 

tojását a fészekből kivette, megtörte, a katulya csakugyan benne 

volt. Ekkor nagy vigyázósággal felnyitotta a katulyát, s meg

nézte, ha benne van-e a dongó, s ott volt. Ekkor haza ment a 

barlangba s kiáltá : vas, le a gyerekről ! s minden leesett Já 

nosról. Midőn hazament az ólombarát, megfogták Jánosék s 

egy futónak (golyóbis) kalapálták össze. Ekkor ástak neki 

három öles gödröt, s olyan követ tettek rá, mint egy ház. Must 

elmentek egy városba lakni s ott boldogul éltek.

Midőn e tündérmese helyet foglal „A nagy világ képek

ben“ , az akar jelentetni általa, hogy efféle adalékok nem keves 

világot terjesztenek valamely nép gondolkozásának felderíté

sére, történeti viszonyaira más népekkel a hajdankorban. „Nem
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kétkedem, mond Henszlmann Imre, mikép ha a népek meséinek 

egész összegét kellő kritikai szigorral vizsgálandjuk, a mesék 

nagyobb vagy kisebb tisztaságából, szerkezetéből, ágazatából, 

szövevényéből stf. jelekből nevezetes belátást nyerendiiiik a 

népek hajdani életére; így feltűnő, hogy az ismert magyar 

mesékben aránylag több elem vagyon, mint a németben , mely 

az arabok „Ezeregy éjszakájában“ is előfordul, miből, ha nem 

tudnók is, következtethetnek , hogy a magyar valaha az arab
bal közelebb viszonyban állott.“

Ennyit megállapítva, Henszlmann maga is lemond róla, 
hogy e czélra nézve oly siikeres volna a mese, mint a nyel

vészet. De az én meggyőződésem szerint a mesék más szem

pontból ajánlandók inkább a vizsgálódásra. Hajdani élet, mely 

talán megelőzi a történetet, alig nyomozható oly hagyományok 

után, melyek a tér és idő minden igényeit megvetik, minők a 

mesék. A meséknek nem lévén szükségük ama két rámára, 

mely minden földi tárgyat és tüneményt körit, magasb jelentő- 

ségök van, mint történeti. Csak ez úton vegyül beléjök 

annyi eleme a csudálatosnak, hogy a legjobb nevű kutatók, 

mint a Grímmek is, bevevék a tündérmese értelmezésébe azt.

Úgy látszik, hogy a mesék inkább valamely felfogási mód 

az eszméről, a léiekröl, vagy szellemről, a természet, a test, az 

anyag ellenében. Henszlmann is ily módon tanit, mondván : az 
ős eredeti mese a természet vallásai jelképezi. Azonban a val

lás maga sem egyéb , mint felfogási mód , felfogási módja az 

örök észnek, eszmének, csakhogy különbözve a költiszet- és 
philosophiától, a maga utján. Azonban erről, mint szorosan 

miiphilosophiii tárgyról, máskorra tartván fel a vizsgálódást, 

jelenleg, röviden, a föntebb közlött mesére szorítkozom.

Ezen mese az állal válik érdekessé tartalmánál fogva, 

hogy benne nyomot vehetni észre népünk eredeti bölcselkedé

séről az anyag és szellem fölött. Szerinte már az anyag előbb 

volt, mint a szellem, legalább az ólom-barát, mint a testiség, 

anyag je lv e — mert mit jelenthet az ólom egyebet a s ú l y 

nál , a testi világ középpontjánál —  egyenesen ide mutat, (i a 

világ teremtése előtt született; vagy mint némely bölcsészek is 

állítják: matéria fűit prius, az anyag előbb létezett. De azért a 

mese kimenetele, a végdiadalban , a szellemnek ád felsoséget; 

midőn az ólombarát, ereje kitudatván, meggyőzetik, és a jó  

elv lép uralkodásba a királyfi és Tündér Ilona képében.

Henszlmann szerint meg van benne a magyar mesék há

rom sajátságos alakja (tátos, vasorru bába és Tündér Ilona) 

közill mind a három. A tátos ugyan , mint olyan l ó , melynek 

hevedere megszorítása sötétség, feloldása világosság. A vas

orru bábát szinte nem leljük meg képiül képre a három sár

kány anyjában; de mégis olyan forma ez. Tündér Ilona pedig, 
az elátkozott mesei lény, föld alá elragadtatásával Ceres leá

nyára I’roserpinára hasonlít, sőt, az eredeti alak szerint, vele 
egy , —  teljesen magyar népi képzelődés szüleménye.

Úgy hiszem, a szerkezet formája is a jobbak közé tarto

zik ; kivéve, hogy néhol túlozva van a későbbi képzelődés szer
telenségei álta l; az előadás, mik csak az elbeszélőnek egyéni 

toldásai lehetnek, p. o. az időnek, mennyivel korább született 

az ólom barát a világ teremtésénél, meghatározása.

Mint jelképi mese, a jelen, egyike a legtisztábban tartot

taknak, s ilyen létére szolgál adatul a magyar népi képzelődés, 

meggyőződés világához.

A CSILLAGZAT NAGYSÁGA.
Egy meggondolt pillanat a határtalan csillagzatba a leg

fenségesebb benyomást gyakorolja reánk, mely annál megra- 

gadóbb , minél messzebbre hatolunk be a végtelenségbe csilla— 

gászi eszközeinkkel. Igazán, nem tudjuk mit csodáljunk inkább,

a határtalan csillagtengert-e, vagy az emberi szellemet, mely 

azok törvényeit kinyomozni és a látszó rendtelenségben az 

örök rendet feltalálni tudja. Midőn a csillagász a csillagzatba 

tekint, kitárva áll előtte a v i l á g  történetének krónikája, mert 

az elöidök éveinek millióit, a világegyetem alakulását látja sze

mei előtt.
A világegyetem nagyságának kifejezésére számaink nem 

elégségesek, hanem roppant óriás mérveknek kell meghatá

rozni a tér végtelenségét, melyet az ember műszereivel belátni 

képes. És mily végtelenségnek kell még létezni azon határon 

túl, melyig egy Herschelféle távcső hat! Tudjuk, hogy a vilá

gosság egy pereznyi rövid idő al. tt 2 %  millió mértföldnyi tért 

fut á t , és a napból a földre, noha köztük 20 millió mérföld 

távolság van , 8  perez alatt ér. A legközelebbi nap pedig oly 

távol van földünktől, hogy a világosságnak 9 év és három hó 

szükséges ári a , hogy abból földiinkhez érjen; a/, ezután leg

közelebbi csillagtól már 21 év 1 hó, a sarkcsillagtól 43 é v . . .  

s így a nagy végtelenben kell létezni csillagoknak, melyeket 

csak azért nem látunk, mert távolságukról a világosság, azon 

ezer meg ezer évnyi idő alatt, mióta megalakultak és föl

dünk is létezik —  még nem érkezett hozzánkig e l ! Mily vég

telen távolságok ezek; csak egy sugár év (t. i. azon tér, mit 

a világosság egy év alatt befut) 63,000 földtávolságot (a föld

nek a naptóli távols igát) foglal magában , melyek mindegyike

20,680,000 mérföldet tesz, és így egy sugárév 1 billió és 
300 ezer millió mérföldet jelent.

Csillagászaink rmom műszerekkel megmérték a világossá

g o t, annak erejét és színét, hogy e viszonyokat is tekintetbe 
vehessék a csillagok távolságának kiszámításakor, minél ha 
néhány millióval hibázni találnak is , még nem szül fenakadást, 

mivel átalán a távolságot csak megközelítőleg határozhatni 

meg. A legtávolabbi fényfoltok, miket az éles távcsövek felfö- 

döztek, megközelítő számítás szerint 80 millió sugárévnyi tá

volra vannak tőlünk. Tehát ép oly messzire látunk vissza a 

múltba, és e fénytömegek ép olyanokul tűnnek fel előttünk, 

mint 80 millió év előtt voltak. De mint néznek ki 1855-ben, 

mily változásokon mentek á t , azt utódaink fogják észrevenni, 

kik 80 millió év után élni fognak! És ha e távol csillagszige

tek a világból ma eltűnnének, ezt a földön csak 80 millió év 

után lehetne észrevenni, mert ez idő alatt a világosság onnét 

hozzánk még útban van.
De vessük pillanatunkat egy szűkebb térre, a tej ú t ra ,  —  

melynek egy csillagüresebb helyén forog naprendszerünk; —  

annyi bizonyos, hogy a tejut m i l l i ó  n a p o k  t ö b b  gyűrűi

ből á ll , melyek közül két gyűrűt tisztán meg lehet különböz

tetni. E gyűrűk mintegy összeköttetési híddal, világosabb és 

homályosabb helyekkel birnak és 18 millió, a legjobb távcsö

vekkel látható (puszlaszemmel csak 5000-et láthatni) napot
—  melyeknek azonban bolygóit és üstököseit nem lehet ki

venni —  foglalnak magukban. Mivel még ezen kivül 2 millió 
elkülönítve álló naprendszer van , úgy az emberi műszerekkel 

megkülönböztethető napok száma 20 millióra megy. Ha e tej— 

utgyűrü átmérőjét számítjuk , úgy 8000 sugárév valószínű tá

volság tűnik ki. Azaz, mivel napunk a tejut középpontjához 

közel á l l , úgy tejútrendszerünk messzebb napjai világosságá

nak 4000 év kell, míg hozzánk ér, és azon csillag, melyből az 

kifoly, általunk látható lesz.

De a tejút ismét csak egyike azon csillagszigeteknek, 

melyek a végtelenben keringenek. Idáig 4023 ily tejutat szám

lálunk, melyek némelyike sajátos alakkal bír. Éles távcsövekkel 

sikerüli némelyeknek egyes csillagait megkülönböztetni, mások 

ellenben csak halvány csillám-, úszó fényfoltként tűnnek sze

münkbe , melyek tán több százezer milliónyi sugárév-távolban 

vannak tőlünk. Némely csillagászok szerint c fény foltok , ala

kuló világrendszerek, melyek a képzettség különböző fokain 

állnak, a mint némelyek csak úgynevezett ködvilágok, míg ma-

3*
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sok már csillagok (napok). E szerint a csillagásznak az egész 

teremtéstörténet legeleitöl fogva szemei előtt lebeg, mert eleinte 

rendszerünk is ily ködvilág volt csak. A legközelebbi csillag

folt 800,000 sugárév távolra van tölünk.

E csillagszigeteken kivül idáig 6000 k e t t ő s c s i l l a -  

g  o t ismerünk, melyek több , hosszú pályáikon egymást kerül

gető napokból állnak, ezek közül 14-nek körfutási ideje ki van 

számítva és 30— 500 év körül ingadozik. E szerint a legköze

lebbi kettőscsillag közép körfutási ideje 1500 év, a többi 2000- 

nél pedig egész 20,000-re emelkedik. E kettős csillagok moz

gásából és a csillagok állásáróli régibb csillagászt számítások

ból úgy találták, hogy a mi naprendszerünk egy pont körül, 

mely a Plejadcsoport közelében van , forog, körulbelöl mint a 

föld holdjával a nap körül. A naprendszernek az állatkörhözi 

állása már észrevehetőn megváltozott, mert az északi állatkor 

12,000, a déli 21,307 évben halad 30 fokot vagy egy állat

jegyet tovább; ép így változnak a többi csillagok is , p. o. a 

s a r k c s i l l a g ,  mely századok múlva egy más csillagnak 

engedi helyét. Azon pontot, mely körül napunk forog, k ö z 

p o n t i  n a p n a k  nevezzük , de mível még csak a tejuton a 

Plejadok mellett egy tájat, és nem határozott világtestet jele

lünk. E pont a naptól 537 sugárév távolra van, és a nap, mely 

minden másodperczben 72/s mérföldet fut be, körfutását 18 '/2 

millió év alatt végzi, évenkint 250 millió mérföldet futva 

be. —  Mi parányi a föld e naptengerben, s mily csekély azon 

az ember és mégis mi fenséges annak szelleme, ki a világ- 

egyetem nagyságát felfogni képes, és nem retten vissza idő 

és tér után lemerülni az örökkévalóság mélységébe !

PALMEIISTON.

Nincs Európában egy politikai felekezet, melynek Pal

merston már szolgálatot ne tett volna, —  s van-e Európában 

csak egy ember, ki teljesen meg volna vele elégedve ? Akár

melyik párt szempontjából Ítélve meg politikai hitvallását, egy

aránt ráillik az ócsárlás. Miért is sok részről a politikai jellem- 

telenség vádjával illetik. Igen , Palmerston nem ragaszkodik 

egyik párt önző elveihez sem, ő azt vallja mindig a magáénak, 

mely hazájának hasznos. Anglia kevés ily nagy hazafit tud 

felmutatni, azért méltán részesül azon népszerűségben , mely 

sokszorosan túlterjed szigethazája szerény határain.

Palmerston Temple Henrik János született 1784-ben oct. 

20-kán. A harrowi iskolában kezdé tanulmányait s később az 

edinburgí és cambridgei egyetemet látogatá. Már 1805-ben 21 

éves korában az alsóháznak tagja lett. Fiatalsága ellenére is 

Portland minister, ki már akkor fölísmeré benne a lángészt, 

tengerészügyi lorddá nevezé ki, 1809 octoberében a Pereeval 

ministeríum megalakultától kezdve a Castlereagh-. Liverpool-, 

és Canning-mínisteriumok alatt a hadügyi osztály államtitkár

ságát viselte. Kezdetben a tory-párthoz tartozottnak mondatik, 

de önállólag csak 1828-ban Wellington ministeriuma alatt 

lépett fel, a kabinetet elhagyá, Canning pártjához csatlakozandó. 

De a katholikusok emancipatióján kiviilawhigek minden egyéb 

újításainak ellenszegülvén, a cambridgei egyetem képviselői 

székéről lemondani kényszerült. Midőn 1830-ban a whigek 

kerültek a kormányra, Palmerston, mint a külügyek vezetője, 

minden fontosb bel- és külügyekre nagy befolyást gyakorolt. 

1834-ben Angol-, Franczia-, Spanyol- és Portugelországokat 

négyes szövetségre b irá , melynek e két utóbbi állam képvise

leti rendszerét kellett volna támogatni. A Mehemed Alivali küz

delemben a zultánl pártolá. 1838 óta az orosz keleteni befo

lyása ellen íntézé politikáját; de nem téveszté szem elöl Fran- 

cziaországnak Egyptom- és Syriábani törekvéseit is. 1840-ben 

a többi hatalmakkal szerzödvényre lépett, mely szerint Fran- 

cziaország a keleti ügyek elintézéséből kizáraték, mely lépését 

barátai is roszalák, mert általa a világbéke lön koczkára téve. 

Ez időben inditá Afghanista és China ellen az úgynevezett 

opiumháborút. Ez évben nőül vette a gazdag lady Cowpert. 

1841-ben tiszttársaival lelépett, helyétatoryk foglalák elPeel 

elnöklete alatt. 1842-ben ir pairi rangot nyert. 1845-ben be- 

utazá Francziaországot. 1846-ban Peel bukása után a lord 

Russel ministeriumban ismét a külügyeket vezeté; az 1848- és 

1849-dik zavaros éveket ügyesen kihalászta Anglia érdekében, 

a menekültek kérdését, mint ürügyet ragadá meg Oroszország 

ellenében keleten túlsúlyra vergődni. Palmerstonnak régtől 

szeme előtt lebegett Oroszország megaláztatása, s ez csak szö

vetségben az erős Francziaországgal vala kivihető; de e szö

vetségre a bourbonok alatt kilátás nem lehetett. —  Napoleon 

Lajossali közelebbi barátsága akkor még igen merész gondola

tokat külthetének agyában, miért is a bourbonok bukásán épen 
nem szomorkodott, s midőn 1851 végével Lajos Napoleon a 

kormány gyeplőjét kezeibe ragadta, Palmerston a királyné tudta 

nélkül is sietett öt üdvözölni. Ez önkénykedésért a saját párt

jabeli ministerium kiutasítá kebeléből. De Palmerston népsze

rűségét egy ministerium sem nélkiilözheté, mely magát hosz- 

szabb ideig tartani akará, azért 1852-ben az Aberdeen-mi- 

nisteriumba ismét belépett, a belügyek vezetésével bízatva meg. 

Most a mínisterelnök a czár személyes barátja, s Palmerston- 

nak a külügyekre semmi befolyása . . . . e körülményt a czár 

arra akarta felhasználni, hogy keleten érvényesítse terveit, s 

onnét a magáén kivül minden egyéb befolyást kiszorítson; de 

megcsalatkozott, mert az angol nép ismeri érdekeit, s másrészt 

Palmerston birt annyi befolyással, hogy Napoleonnali barátsá

gos viszonyát a két nagy nemzet közti szoros szövetséggé 

emelje, melynek következése azon látogatás, mit Palmerston a 

francziák császárjánál tett, s mely hogy egy egyszerű barátsá

gos látogatásnál nagyobb horderövel b ír, azt a legközelebbi 

jövő fogja bebizonyítani; valamint azt is , hogy e barátságos 

viszony nem önző egyéni részrehajlás —  nagy férfiak ily ki

csiségekre nem képesek —  hanem régtől táplált magasabb 

eszmék szerencsés találkozása. (J . L.)
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MÁKONYPIPÁZÓK SYNGAPOREBAN.
A mákonymérések kiilsejökre nézve nagyon különbözők, 

találtatnak azok kunyhóban, de téglából épített kétemeletes 
házban is, melynek havibére 15 dollár. De átalában a pipa teszi 

az egész fényűzést, mely után az opiumpípázó vágyakodik; 

a többi hozzávaló u. m. kényelmes szoba, csinos bútorzat és jó  

szellőzés, mind mellékes dolog. Némely házakban több szoba 

is van még azon kivül, melynek az utczáról van bejárása. Ám

bár rendőri törvények szerint a mákonypípázásnak estveli 9 

órakor meg kell szűnnie ; mégis hiú remény azt hinni, hogy a 

kinek pénze van, majd abban hagyja a pöfékelést, mielőtt az 

elbájoltatás tetőpontját érte. Ha meg van 9 óra, s az opium

pípázó nem érte el még kellő fokát a mértéknek, csak bel

sőbb szobába vonul, hol kényére és háborítatlanul vándorolja 

be gyönyöre különféle lépcsőit. Még más szoba is létezik ott 

rendszerint a felsőbb emeleten, hol nők vannak, kik többé kc- 

vésbbé szoros viszonyban állnak az üzlettel, olykor idegenek 

is, kik otthon nem szíhatják pipáikat teljes henyeségben. E szoba 

természetesen be van zárva a mákonymérések közönséges 

látogatóinak orra előtt. Little, kinek köszönhetjük e tudósítá

sokat, a következő közleményt adja e szobáról: Befolyásom 

által sikerült a bebocsátás. Életemben legelőször látogatók 

meg efféle helyet, s a köz jelenség mély benyomást tön reám. 
A szoba nagy, de roszúl világitolt, gyékények- és székekkel 

vala ellátva, közepe« nagy ágy. Közelében asztal álla , melyen 
thea és édességek valának. Kissé beljebb menvén a szobába, 

egy nöszemélyt pillanték meg ágyában ü lve, hátát vánkosok 

támogaták , mellette két sínai s egy malaji. Fiatal, gyönyörű 

vala gazdag sínai öltözetben. A malaji, gazdag pahang-keres- 

kedö, mellette dőleszkedett és pöfékelt mákonypipájából, míg 

a fiatal sínaiak a magukéi megtöltésével foglalkozának. A hölgy 

három év óta élvezé az opiumpipázást s havonként 6 dollár 

árút fogyaszta el. A inákonyt (sandu) a mákonymérés tulajdo

nosától kapá. Valószinüleg a mákonyorgíákon fölül még más 

kötélyeket is köttetett össze az elnökséggel, mert nem lehet- 

len, hogy megtevén a mákony a maga hatását s többé kevésbbé 

megzavarván az érzékeket, hamis játék kezdeték, jelen lévén 

az áldozatok. —  A világon semmi sem hasonlítható a mákony- 

pipázó látszatosan nyugodt öröméhez. Ha belép jövő elragad

tatása helyiségébe, összegyűjti kevés pénzét, munkája, koldu

lása vagy lopása keresményét és mákonyi vesz rajta. Aztán 

pipát ránt elé, mit ingyen adnak , asztalra támaszkodik, mely 
gyékénynyel van bevonva, s fejével fa-vagy bambusz-ván

kosra döleszkedve , megtölti pipáját. Little szemtanúja vala 

efféle pipázónak és tovább beszél róla. Beléptekor pillantásai a 
nyomor kifejezése valának , szemei ványadtak , járása renyhe, 
lépése mint szava remegő , arcza sápadt, szemei színtelenek. 

A mellette elmenök láthaták, hogy ez mákonypípázó vala, és 

azok, kik mélyebben is tudnak olvasni a kiilsö látszat alatt, 

tudhaták, hogy inákonykóros tántorog elöttök. De most pipáját 

tartva kezében, mákony lévén mellette, lámpa állván elölte, 

szemei már fénylenek, s vonalmai kifejezése nyájasabb, mi

közben a nyalánkságot elkészíti magának. Végre készen van. 

Pipáját a lámpához illeszti, halk moraj hallik, míg egész mohó

sággal nyeldesi le mindazt, mit mákony és lég adhat neki. A 

beszívás lassanként alább alább szál, de csak mikor a pipa 

kíégelt, ekkor a füstöt, melynek narkotikus hatása van, mind

addig gyomrában hagyja , míg a természet nem kényszeríti öt 

annak kiböffentésére, haragunni látszván annak elvesztése mi

att, mígnem minden füst kitakarodotl, aztán félre teszi a pipát, 

fejét hátra veti és a mákony első megnyugtató liatasanak oda 

adja magát. Legközelebbi kísérlete bebizonyítja a kellemes ér

zetét, s most nem panaszkodik többé a tag és csont fájdalmai 

miatt, szemei nem folynak, melle nem szorul többé. Ha kiszilta

második pipa mákonyát, körüllekintgelhet és van ideje arra 

nézdelní, mi körötte történik, azonban egész lelke azon gyö

nyör elöérzete felé iránykozík, mely még reá vár azon má- 

konvmennyiség felpipázása által, melyet még élvezendő. Mert 

a gyönyör valódi kéjérzelme csak a harmadik vagy negyedik 

pipa után következik. Fejét könnyebbiiltnek érzi, minden tagja 

rezeg, a szemek nagyobbaknak, a fülek élesbeknek látszanak 

az érzelemre, rugékonyságot, vágyat érez a magasba emelke

désre , eloszlott minden gyötrelem, csupán a gyönyör marad 

hátra. A nyelv már fel van oldva és könnyen pereg. Mi azelőtt 

titokszerü vala, most nyilvános, mi csak egynek számára volt 

határozva, azt most mindannyian tudják. Az izgatottság még 

nem állott b e , megcsendesülve, nyugodtan fekszik előttünk a 

mákonypipázó. Nem álmadozik, nem gondol a reggelre, hanem 

mosolygó szemekkel tölti meg pipáját a mákony utolsó marad

ványával. A mákony lassú beszivásával meg látszik újulni, fel- 

Udiilni; a szemeiben sugárzott mosoly ki látszik terjeszkedni 
többi vonásain, egész valóján tökéletes, de nyugodt gyönyör

érzelem ömlik el A pipát most csöndesen félreteszi vagy kiesik 

kezeiből; fe je, ha föl vala emelkedve, a vánkosra hanyatlik, 

mosolya minden lélekzésnél fogy, szeme üvegesedni kezd. A 

felső szemhéj lecsukódik, az ál és alsó ajak lefittyen, mind na

gyobb ihletések következnek, minden felfogási tehetség meg

szűnt, tárgyak tűnhetnek fel a szem előtt, de az nem látja többé 

azokat. Hangok üthetik meg a fület, de érzelmek nem ke

letkeznek többé. így a pipázó nyughatatlan, dermesztő álomba 

merül, melyből a szerencsétlen nyomorának teljes öntudatára 
ébred föl. —  Tegnap különféle ily helyiségekben fordultam 

meg. 31 férfit kérdezők meg. Naponkénti szokott fogyasztásuk 
6 hoon (2 8 %  szemer) vala; legnagyobb mennyiség egy em

berre 15 hoon (72 szemer), a legkisebb 2 ;  az évek száma, 

mióta a pipázásnak adák magukat, egyremásra számítva: hét 

év és néhány hó. Ez emberek 4 dollárt és 77 cent-et költöt

tek egyremásra mákonyra. Az első emeletben nőt találók, ki 

három év óta pipázék , egyremásra hat hoont fogyasztva; azt 

mondá nekem, hogy két gyermeke van, de betegek és szaka

datlanul ríttak. S mikép csillapítá le rívásukat ? A nö összezsu

gorodott, tejét vésziéit emlőihez szorílá síró gyermekét, a 

gyermek sárga vézna arcza és fonnyadt tagjai világosan muta- 

ták, mily kevés táp vehető azokból. A gyermek fiilhasitó sivi— 

tása és rángatódzó tagjai most föl látszának költeni az anya 
figyelmességét, ki egész idő közben pipája élvezetének adta 

oda magát, s ijedelmemre és bámulatomra a gyermek szájába 

eregeté a mákonyfüstöt, melyet a gyermek magába szíván, 

lenyelé azt. Ez kétszer ismételtetett, és a gyermek, mint me

rev, érzéketlen tömeg esett vissza anyja karjaiba, s aztán nem 

háborgatá többé anyját vétkes és ostoba élvezetében. E szert 

nagyon sokszor használá, mert gyermeke nagyon nyugtalan 
vala, s utána vetette, hogy ezt sok anya szokta lenni gyer

mekével.

A SZ. BERNHARDI KOLOSTOR.
Azon örökös hóval fedett sziklafalon, mely Sveiczot 

Olaszországtól mintegy elszigetelni látszik , csak néhány kes

keny ösvény vezet keresztül szédítő mélységek fölött s belát- 

hatlan magasságú hószakadékok alatt, melyek a majdnem örö

kös szélvihar erőszakoskodásai miatt minden pillanatban leom

lással fenyegetnek, magok alá temetendök a szerencsétlen uta

zót, kit sorsa ily ónában e kiellenen zaklat keresztül.

Hányán lettek áldozatai egy ily végzetes pereznek, míg

nem a szerencsétlenek segélykiállása egyes keblekben fclköllé 

a keresztyéni könyörüld magasztos érzetét, és találkoztak jám

borok, kik életük szép feladatáúl e szerencsétlenek megmenté

sét és szenvedéseik enyhítését tűzték ki.
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A sz.-bernhardi havasokon keresztülvezető út egyike ama 

veszélyes ösvényeknek , de mellette áll egy kolostor, mely 

meleg tűzhelyhez hívja a didergő utazót, a betegiilteket ápolja 

és fögondja arra van irányozva , hogy a veszélyben gyors se

gélyt nyújtson. E végre vannak e kolostornak különös nagy 

fajú szelindekei, melyek kutatva bejárják a havasokat, az út 

hosszát, nyakukon kis, égett borral töltött hordócskát horda

nak, melyből az útközben elgyengült erősítést szíhasson ma

gába, s éles szaglásuknál fogva rátalálnak, hová temetett vala

kit a hóhömp, felássák , nyaldosásaik által melengetik a meg

fagyottat , ugatás által adnak jelt a kolostorbelieknek, vagy ha 

a kolostortól távolabb vannak, egyikük visszaszalad hirt adni, 

mikor aztán a szerzetesek ásóval s erősítő szerekkel ellátott 
kosárral karjukon kiindulnak a megmentésre.

Az ily alkalmakkor megholtakat egy , e czélra szolgáló 
kriptába teszik.

E kolostor szelindekei közt vannak nevezetes egyénisé

gek, melyek nevei érdemesebbek, hogy a történet följegyezze, 

mint holmi vérengző emberét, kinek minden érdeme legfölebb 

is csak annyi, hogy az emberiséget irtani segítette. így említe

nek egy Barry nevű bernát-szelindeket, mely egymaga negy

ven emberéletnél többet mentett meg.

E kolostor szerzetesei annál nagyobb méltánylatot érde

melnek, mivel magukat csak koldulásból tartják fen.

A KADIKLERI ÜTKÖZET.
(November 19. 1853.)

BebutolT hadteste Bas-Saragalban feküdt, midőn a költöz

ködő lakosoktól meghallá, hogy a törökök Osman basa vezér

lete alatt Kadiklarben vannak. Azonnal parancsot adott a pod- 

gyász összeszedésére, és hogy az Alexandropolba vitessék; 

maga pedig másnap, nov. 19-kén, seregével megindult az el

lenségnek szemébe nézni. El voltak bizakodva katonái —  nem 

azon lettek- s vitézségekben, miket véghez vittek, hanem 

azokban , melyeket véghez vihettek volna és azon reményben, 

hogy a török rendezetlen kurd- és nizamcsapatok, lehetetlen 

hogy megállhassanak az ö eget rázó tekintetok- és őzönként 

tóduló nagy számuk, nagy készültségük előtt. De mennyire 

elbámultak, midőn rendetlen csapatok helyett csak begyakorolt 

katonáktól várható rendben Kadiklar és Ogusly mögött két kü

lön csapatba felállítva megpillanlák a törököket. Kadiklar térés

sziklavölgyben egy halomoldalán fekszik. A sziklavölgy 

egyik feléről jöttek az oroszok, a Kadiklar mögötti másik 

fél lejtjét a törökök foglalák e l , kik mihelyt az oro

szokat megpillanlák, a két különböző csapatot néhány 

zászlóaljjal összeköték olyformán, hogy csatavonaluk 

az oroszok felé nyilt félholdat képezett kiterjesztett 

karokként, azokat mintegy átölelni vágyva. Jobbszár- 

nyan állt a csoportok nagyrésze tömegesen, a tüzér

ség uralgva az egész csatatért, a közép Ogusly mö

gött egy a völgyből kivezető szorost szállt meg, a bal

szárny azon túl terjedt ki hosszan. Még az oroszok el se 

rendezték magu'iat, midőn a törökök támadásra indul

tak , a két sereg egy lövés nélkül némán közelgett 

egymás felé; de mihelyt orosz részről megkezdék az. 

ágyúzást, a török csapatok nagy lármával rohantak al 

ellenre, a tüzelés az egész vonalon átalánossá lettT 

mi alatt a törökök az ellen jobb szárnyát akarák meg

kerülni, de az oroszok túlnyomó lovassága e szándo- 

kot meghiusítá s a török csapatokat elhagyott állo

másaikba visszanyomta s egy véres csata után a tö

rök dsidásokat elszélesztelte; de míg a lovasság 

a dsidások üldözésésével foglalkozék, addig a török gyalog

ság a balszárnyon előre nyomult s az oroszok jobbszárnyát 

bekerítései fenyegelé, itt volt a döntő pillanat, az orosz vezér 

erejével ez oldalra fordult, s mi tán csapatjaí vitézségé

ből hiányzott, azt kipótolta sokszorosan nagyobb számú túl

nyomó tüzérségük és lovasságuk; a törököket vissza is nyom

ták a hegyszorosba, de a csatatér úgy el volt borítva orosz 

elestekkel, mintha erre az oroszok vonultak volna vissza csatát 

vesztve; különösen a kurdok tiinteték ki magukat a visszavo

nulás közt az öldöklésben. De a törökök jobb szánya a tüzér

séggel még tarlá m agá, most erre fordult az egész alkalmaz

ható orosz tüzérség, az ütegeket a lovasság megkerülte és 

hátul lámadá meg, de mindemellett az oroszoknak nem sike

rült volna győzelmet aratni, ha néhány, kaukazusi népekből 

alkotott zászlóaljuk nincsenek, ezek rohanának a török tüzér

ségre, mely még akkor is töltött, midőn az ellen 25 lábnyira 

állt tőle és védte magát karddal, tört ágyukerekekkel, golyó

darabokkal, szóval mindennel, mi csak kezeiigyébe akadt, s 
elesett egy emberig. Nevezetes hogy ez ütközetben az oro

szoknak egy fogoly sem került kezükbe, mert egy török sem 

adta meg magát. Végre midőn a tüzérek mind elestek, foglal- 

haták el csak ágyúikat, számra 22—öt. —  Az ütközet sorsa el 

volt döntve, de a csata egyes csapatok közt makacsul folyt 

még egy óráig. A törökök Karsba húzódtak vissza, táborukat 

az ellennek ■zsákmányul hagyva hátra. E győzelem az oroszok

nak maguk vallomása szerint is 3500 halottjukba került, a 

törökök szinte annyit mondanak. Az adatok ugyan nem egyez

nek meg, de ez ütközetben a törököket lehet 15 ezerre, a& 

oroszokat mindenesetre legalább kétszer annyira tenni.

Mint a fönebbiekből látjuk, az oroszok e győzelmet egye

dül túlnyomó számuknak és a török vezér azon hibájának 

köszönhetik, hogy csatavonalát katonái számához aránylag 

igen kilerjeszté, mi állal azt fölötte meggyengítette; de így is 

a török katonaság oly bámulandó vitézséggel tartá magát, mi

szerint ez ütközetben aratott dicsőségük mindenesetre felér az 

oroszokéval.

Képünk egy jelenetet ábrázol (lásd a másik lapon), mely

ben egy orosz katona megsebesült barálját az ellenség elől 

megmenti; álalában azonban az oroszok sebesülljcikkel nem 

sokat gondolnak, s hacsak lehet, az azokkalí veszödés dicső

ségét elleneiknek engedik á t , ez ütközetben is sebesiilljeik 

egy része a következő hideg éjszakán a csatatéren fagyott 

meg, míg a törökök sebesültjeiket még visszavonulásukban is 

magukkal vivék.
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— K ö v a r y  L á s z l ó t ó l —

Ha Kolozsvár ulczáiuanép hulláma Iecsendesiil, s a lement 
«ap szelíd alkonyt hagy a város fölött, olykor egy magas ko

moly nőalak jelenik meg nőrokonai társaságában élvezni a sza

bad léget.
A nyúlánk deli termet még mind bírja festői tartását; a 

liosszukás tojásdad fejér arcz, s fölötte a lelkes fekete szemek 

még mind hordják szelleinültségöket; ajkáról a gyöngéd szó

lejtés még mind emlékeztet ezüst csengésére. Egy antik már

ványszoborhoz hasonlít inkább : vagy hasonlítom az ossíaní 

tnylhos azon túlvilág! alakjaihoz, kik a bárd szerint holtuk után 

is megjelennek néha közöttünk, mert míg éltek, dicsőség 

ragyogta körül.

Utczáink e kedves tüneménye, a magyar színészet egyik 

hajnalcsillaga: a húsz évig bálványozott, s húsz év óta mond

hatni eltemetkezett kedvencz dráinahősnö —  Székelyné.

Húsz éve, hogy meghalt a színpadnak, melynek egyedül 

élt. Húsz hosszú éve, mióta borostyánain pihen; rózsakoszo

rúiból maholnap már csak a töviseket bírandja, mert magyar 

színésznő volt.

6  még é l, s oly nehéz az élők életíratát ¡dní. És mégis 

lehetne Székelynéjét, ha adatait szerénysége vissza nem tar

taná. így csak töredéket adhatunk. Pályáját alig futotta meg 

valaki oly következetességgel, mint ö. Színpadi élete a legbe- 

végzettebb dráma. A magyar színészet hajnalán emelkedett fel, 
hasonlóan a hajnalcsillaghoz, feltűnt, ragyogott s pályája leg
ragyogóbb szakában letűnt, visszavonult.

A dolgok teljes tudatával birt, s ez m utálj1 művészi szel
leme valódi nagyságái.

Székelyné, Ungar Anna, 1793. május 7-kén születeti 

Nagy-Bányán mely város többek közt Lendvainak szülőfölde.

Alyja, Ungar Ferencz, bányanagy volt. Anyja kolozsvári 

születés' Jó  házból vette származását s müveit szülőktől növe

lését. Azonban atyja oly korán elhalt, hogy alig ismeré; anyja 

ót három testvérével visszahozá az anyai szülőföldre, s itt 

növekedett.

*) Igen sajnáljuk, hogy e jeles jellemrajzhoz a.tisztelt művésznő arci- 
képét megszereznünk nem sikerült. Reméljük azonban , hogy Kő- 
váry barátunk, habár utólagosan is, meg fogja azzal örvendeztetni 
e füzetek lelkes közönségét, mely az eddig kevéssé ismert művésznő 
iránt most már a leggyöngédebb kegyelettel fog viseltetni. Sz.

Székelyné gyermekkorában Erdély, s ille

tőleg Kolozsvár, a színészet iránt a legnagyobb 

lelkesedéssel viseltetett. Születése előtt egy év

vel alakult az erdélyi legelső szinésztársaság, s 

már 1795-ben ott állt Erdély lelkesedése, hogy 

a hongyiilés, országos állandó színház Kolozs

várra leendő építtetését elhatárzá.

Ez időben Kocsi színtársasága Kolozsvárit 

mulat. A Kocsi szállásán id. báró Wesselényi 

Miklós , mint a színház lelketadó pártfogója , a 

színészeknek szavalás- és mimikából leczkéket 

adatott. Székelynénk anyja szomszédában lak

ván, leányát német nyelv tanulása végett Ko

csihoz járatú.

A növendék Ungar Annának hajlamánál 

fogva alkalom nyilt a színí élet függönyei mögé 

pillantani, s míg anyja észrevette volna, hajlama 

olthatlau szenvedélylyé lobbant. így következett 

be, hogy a 15 éves leány, anyja roszalása inel

lett színpadra lépe.

Föllépése 1808-ban történt „Szerelem Gyermeke“ czimü 

vígjátékban. Szerepe alig néhány szó, mégis a csinos szinpadí 

termet, szép külső, könnyű mozgás, tiszta hang, a közönség 

ügyeimét egyszerre magára vonta.

Anyja aligha gyanító, hogy egyszeri elnézése leánya sor

sát döntendi e l, mert ez est óta Székelynénk csak a színpad

nak élt, s többé anyja minden ellenzése sem tudta visszalép
tetni. S mikor 1809-ben a társaságot a Wesselényi-kormány 
egy kirándulásra inditá, Ungar Anna a társaságtól honn ma

radni már képes nem volt, lelkének kigyúlt vágya a szülői ház

ból inkább kilépni ingerlé.

Az indulási határzat művésznőnket tneglepé. Ment volna, 

de a 10 éves leány anya nélkül oly egyedül érezte magát. 

Küzdött, habozott; míg végre lelke nyugpontot talált. Az igaz

gatóság egyik jeles liatala elébe lépett, s hogy becsülettel lép

hessen ki a szülői hajlékból: magának férjül kérte. A fiatal 

ember egy perczig sem ha bozott szerencséje előtt. Hivaták a 

papot, megesküdtek.

Ungar Annából Székely Józsefné lett s azonnal indultak 

Maros-Vásárhelyre.
A művészet istennője, mint bevégzett tökély pattant ki az 

istenek fejéből. A valódi művész, hasonlóan a naphoz: a mint 
föltűnik, egész nagyságában ragyog, habár később melegít is. 

Székelyné is a mint föllépett, egyszerre kegyencze lett a kö

zönségnek. Vásárhelyt! játékait koszorúkkal, személyét a leg

jobb körökben a legnagyobb szívességgel fogadák.

M.-Vásárhelyről Magyarhonba, Debreczen-, Várad-, To

kaj-, Mískolcz-, Egernek vették utjokat. Itt találta a társasá

got a leverő gyászhír, mikép a színészet megalapítója, b. Wes

selényi Miklós meghalt. E hírre s a közelgő országgyűlés hí

rére a társaság fészkébe, Kolozsvárra visszaindult.

Színházukat már német társaság foglalta volt el. . . . Uj 

színhelyet szereztek , s itt kezdek meg előadásaikat 1811 -ben 

május 9-kén.
Az országgyűlés alatt Székelyné művészete igen sok ha

tással volt arra, hogy a rendek az országos színház építését új 

pénzalap teremtése által tovább vigyék.

1814-ben a társaságot többek közt azon csapás érte, hogy 

színhelye lóiskolává alakíttatott. Erre a társaság elhagyta Ko

lozsvárt s Magyarhonba ment. Székelyné férjével nem követte 

őket. 0  anya volt, egy leányka anyja, Kolozsvár mellett Szu- 

cságban jószágot béreltek ki, s idylli életet ígértek maguknak.

Nem soká maradhattak le a pályáról, mely őket nem nél

külözhető. l’rotomedikus Sándorfli Bíharmegye nevében 1815- 

ben több hízelgő felszólítást intéze hozzájuk , hogy menjenek 

ki s lépjenek fel. A kedvező meghívásnak végre engedlek.
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a családi élet boldog magányát újra a zajos színpadi élet 

váltá fel.
Itt egy tízévi vándorélet sanyarusága, öröme nyilt Szé- 

kelyné pályája előtt. Erdély s Magyarország különböző váro

saiban látjuk öt, mindenütt köztetszést aratva.

1816-ban M.-Vásárhelytt egy estve, melyen az oltani ref. 

templom számára játszott, az illetők által aranygyűrűvel tisz— 

teltetett meg.
N.-Enyeden, hol a népes iskolából csak bizonyos számú 

fiatalokat bocsátottak színházba , egy jutalomjátékára az egész 

ifjúság elbocsáttatván, zászlókkal jelent meg.

1819-ben társasága M.-Vásárhelyröl ismét Kolozsvárra 

jö tt , s a Rédeiféle színházban a németekkel váltogatva kezde 

játszani; de még ez évben elhagyák Kolozsvárt, s csak más 

évben tértek újra meg, mikor az országos színház már bevé- 

geztetéséhez közelgett.

A Székelypár leikéből ohajtá a színház megnyíttatását, 

miért Székely maga Bécsbe ment, rendesé a díszítmények fes

tését, s ö szállíttatá le. Úgy nyiták meg 1821. mart. 11-kén, 

s következése lett, hogy a német színészet pár év múlva, 

1824-ben mondhatni végkép elköltözött Kolozsvárról, s Ud

varhelyi s Székely J. a kolozsvári magyarnak maradott színvi

lág fölött osztatlan igazgatóvá vált.

E társaság 1824-ben Mískolczon vala , mikor megjött a 

h ir , hogy Pozsonban hongyülés lesz, hol Karolina Augusta 

császárnét királynénak fogják koronázni.

Pozsonban czélul tüzék az országgyűlés folyamára egy jó  

társaságot alkotni. Székelyné is meghivatott s a megye segély

pénzét az öreg Miskolczi György megyei pénztárnok igen szép 

levél kíséretében adá át.

Pozsonba ment, s ott 1825-ben pályája legszebb napjait 

látá. Az ünnepély napján Zrínyi Miklósban, mint Zrinyiné ara

tott dicsőséget, s érdemei elísmeréseül Döbrentei Gábor több 

mübarátoktól szép összeget nyujta át Székelynénkuek, hogy 

Bécsbe menve, Schröder asszonyt tanulmányozza s művészetét 

tovább fejtse. —  Fölment, s e műutazás után visszajővén, pár 

éven át Pozson, Komárom vidékén látjuk, mint a közönség ke- 

gyenczét.

1827-ben a budai színházhoz jö tt; tehát hazánk legelső 

színházához, melyből a mostani pesti színház alakult. Itt lát— 

szék elérni pályája s szerencséje legmagasabb pontját. S mél

tán foglalt itt helyet. Ily sokoldalúsággal még alig dicseked

hetett valaki színvilágunkban. 0  játszott szerelmest, hősnőt, 

anyát, szomorút, v ígat, s mindenben tetszéssel. Schiller »Ár

mány és Szerelmében mint Luiza, ,Stuart Máriájában mint Má

ria, valódi művésznő. Döbrentei leveleiben, mint a dráma Elvi

ráját szokta volt köszönteni.

Innen Váradra tett kirándulásában 1827-ben érte a csa

pás , hogy egyetlen gyermekét, szép Amáliáját elvesztette. S 

minthogy egyik jellemvonása a nöiség: ö vigasztalhatlan volt, 

habár leánya temetését N.-Várad mindenkép széppé akará tenni.

1831-ben a cholera Pesten kiütött. Az emberek haltak, a 

nép nyugtalankodott, a színészet nem ment: Székelyné férjé

vel Erdélynek vette útját, mint a hol a járvány még nem ural

kodott. Ez út a művésznő további élete koczkáját gördíté el.

A többszörös vesztegíntézeti letartóztatás alatt, férje 
Pircsnél roszul lett, s alig ért Váradra —  meghalt.

Székelyné ekkor mutatá meg, hogy jelleme egy bevég- 

zett nőé, hogy a nöiség még művészeténél is nagyobb keblé

ben. Erdélybe jö tt, gyászt ölte, visszavonult. Lelépett a szín

padról, megszűnt játszani, hasonlóan a pacsirtához, csak addig 

birt dalolni, míg családi örömök zöld lombja árnyalá fejét.

Kolozsvárra telepedett le, hol jobb körökben, melyek

nek kegyencze volt, sok enyhülést lelt bánatára. A visszavo

nultat több társaság megtalálta meghívásával. Többek közt 

Döbrentei Gábor és Fáy András, mint a pestmegyei színházi

bizottmány tagjai, 1833. sept. 27-kén levelezést nyitottak meg 

vele, mely által „a budai színház megalapitásábani részvételre“ 

akarák bírni. A levelezést Döbrentei fáradhatlanul folytatá, 

hogy Székelynét, mint egyik levelében írja: „a budai játék

szín egyik fényét“ megnyerje. Azonban a más év februariusáig 

folytatott levelezés viszonti fellépésre nem birhatá.

Szilárd elhatározásán egyszer kis időre mégis gyöze mű

vészet iránti hajlama. Kolozsvár» 1834-ben a nemzeti élet 

forrongásban vo lt; a legemlékezetesebb országgyűlések egyike 
vala folyamatban. Udvarhelyi s Szentpéteri igazgatása alatt 

igen jó  társaság működött itt. E társaságnak sikerült öt isméti 
föllépésre bírhatni.

Mint egy akkor szórt versezet, mely öt .színművészet 

angyalának“ nevezi, mutatja, föllépése 1835. január 3-kán 

esett, s csak egy rövid hónapig tarta.

E hónapja Napoleon száznapi uralkodásátjuttatja eszünkbe, 

mely után nem maga lépe le. Székelynét a közönség a legna

gyobb lelkesedéssel fogadta , de ö nem volt megelégedve ma

gával. Megkisérté vala dicsőségét még egyszer visszavará

zsolni, de érezte, hogy tetőpontját meghaladta már, hogy többé 
nem emelkedhetik.

Belátta, hogy a tudomány embere hasonlóan a naphoz, 

mely éltet, melegít, csak azután kezd forróbb sugarakat lőve.ni, 

ha pályájában megtért: míg ellenben a művészet embere, a 

bájoló, gyönyörködtető holdhoz hasonlít, mely miután teljes

ségét meglelte , azon percztöl kétszeres mértékben kezdenek 

sugárai halványulni.

Valóban Székelyné egyik új lelépésébeni ereje egyike 

legszebb, legbámulatosabb életjeleneteinek. Egy hónapig látta 

magát ismét bálványöztatni; e rövid dicsőség visszaidézte egy

kori pályája gyönyöreit, látta, hogy még nincs minden elveszve 

s bár könyek közt, de ismét megvált és örökre, fényes pá

lyájától.

Csupán még egyszer látjuk 61 színpadon, de már nem mint 

színésznőt, csak olyat, ki sok hívások után kimegy Váradra, 

hol annyit é lt , hol annyira szerették s különösen , hol férje s 

gyermeke porai nyugodtak. 1838. tavaszán volt. Aprilban lépe 
fel először, mint Bocskainé. A közönséget, mely már mintegy 

magáénak tartá , a legnagyobb lelkesedésbe hozta. Éljenzés, 
koszoruözön fogadta , tapsvihar kisérte szavait. . . .  S a mű

vésznő visszaemlékezvén örökre letiint dicsőségére, szenvedé

lyének fájdalmától ragadtatva, oda ingereltetett, hogy első fel

vonási jelenetét alig végezheté, a másodikban épen nem birt 

játszani, s csak a harmadikra jött ismét erejéhez.

1838. máj. 8-kán a Templariusok czimü dráma Matild 

szerepében gyönyörködteté utolszor Váradot. E nap látta utol- 

szor az életben színpadon. E szerep volt színpadi életének haty- 

tyudala. Pedig még ekkor is gyémánthoz hasonlított, mely a 

napsugarakat annyira beszívja, hogy miután a nap letűnt, kisu

gárzásával fényt tud árasztani. Itt végezte be pályáját.

Most itt él Kolozsvárit, elvonultan, magánosan, csupán a 

színházat látogatva. Azoknak , kik színpadon ismerték , kedves 

emlékezet; kik azóta osztják lelkes társaságát, kedves élemény.

TALÁLMÁNYOK AZ IPARVILÁGBAN.
Ú J ZÁR.

Sokat és régtől törték fejőket a világ zkémüvesei oly zár 

kitalálásán, mely a tolvajok- és kiváncsiaknak minél inkább 

ellenállhasson, —  s a miiipar ez ágát nagy tökélyre is vitték, 

úgy hogy a neves Dietrich és az amerikai Hobbs, kik e tekin

tetben szinte mesterek, négy hétig vesződtek, míg az ismert
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brahmazárt kulcs nélkül kinyitni bírták. De mind e zárok mit 

használnak, hisz a tolvajok hozzá férhetnek, a kulcslyukba 

viaszt nyomhatnak, hogy azután kulcsot készittessenek.

Képünkön ábrázolt kulcs azonban az efféle utáncsinálás 

ellen biztosít. Az alsó ábra azt alkalmazásában, a zárban mu

tatja , a felső pedig a záron k ivü l, nem alkalmazva. Ez utóbbi 

állapotában a kulcslyukba kell dugni. A hátrészt a fogantyúval 

azonnal le kell csavarni. A fogantyú eltávolítása után a kulcsból 

rugantyúk (Feder) emelkednek ki és a zárba bele kapaszkod

nak s így a kulcslyuk betöltve maradván, abba semminemű nyitó 

eszközt dugni nem lehet. Azonban a zár azonnal kinyílik, mi

helyt hátrészét reá csavarjuk.

AMERIKAI KÜKORICZAMALOM.

Az iparmű-találmányokban kimerithetlen Amerikának több 

helyein, hol sok tengeri terem, ennek fosztása- és morzsolá- 
sára különös gépeket használnak , melyeket ló , v íz , vagy gőz 

szokott hajtani. Őrlésére még nagyobb gondot fordítanak, mert 

ha kellően van megörülve, igen jó  tápot ád embernek, álla

toknak egyaránt. Amerikában a kukoriczát barmok számára 

szemestül, csutkástul összeőrlik. Oly helyeken, melyek a gab- 

naörlő malmoktól távol esnek, különbféle nagyságú kézi őrlő

ket használnak.

Ezen egyszerű 

kézi-őrlőn étel

hez való finom 

lisztet rosta által 

lehet a gorom

bább , állati táp

hoz való liszttől 

elkülöníteni. A a 

tölcsér, mely a 
kukoriczát az ön

tött vasból ké
szült őrlő-eszkö
zökbe B Cvezeti, 

hol annak éles 
fogai közt fino

mabbra vagy dur- 

vábbra őrölhető, 

a mint élesített felülegét a D  sróf segélyével közelebbre vagy 

távolabbra teszik egymástól. A tengelyen , melyhez az F  for

gató-kerék van ragasztva, egy fogaskerék E  működik, mely az 

örlendö anyagot mozgásba hozza. Ugyanazon tengelyen egy 

dobasz is G van alkalmazva, hogy a malmot ló-, víz- és gőz

erő által lehessen hajtani, és van még olt egy fogantyú egy má

sik munkás számára is. A I I I I  a foganlyut jelöli. 11a az őrlő- 

eszközök élesitett lapjai eltonipulvák, könnyű azokat újakkal 

pótolni. Lóerővel ezen malom egy óra alatt 3 — 4 vékát inegőröl. 

Egyébiránt a kukoriczaörlőhüz közönséges malomköveket is 

alkalmaznak, melyek rizsőrlésre is használhatók.

A NAGY V ILÁ G  K ÉPÜ K BE N . I .  F Ő Z .

A TARANTEL.
—  ATanoa 13 guttata. —

Nagyon elterjedt elövélemény átalánfogva minden pókot 

mérgesnek tartani, pedig a legnagyobb rész ártatlan, szelíd 

állatka. —  Van azonban köztök sok igen mérges is. —  Spa

nyolország és Itália kopár, száraz, verőfényes és mivelés alatt 

levő téréin egy neme az araneáknak gyakran magára vonja az 

ottaniak figyelmét kegyetlen harapása által. Siciliában s kivált 

Tarent vidékén annyi van, hogy közönségesen használt nevét e 

várostól kölcsönzé. —  Hossza majd hüvelyknyi, színe barna a 

test szélein szürkésre válva , hálán egy kissé sötétebb három

szögű foltokkal. —  Lakását a földbe építi, s mint előre gon

doskodó családfő, az építést leginkább magzatai számára

—  mert mindig a tojás időszakát előzőleg —  hajtja végre. — 

Egy hövelyknyi átmérőit üreget ás a földbe lábmélységig; elő

ször ugyan néhány hiivelyknyire függőlegesen lefelé haladva, 

aztán vizirányosan , s végre ismét ép szögletet képezve, füg

gőlegesen. Az üregnyilás fölé pár hüvelyknyi magas és 2 — 3 

hüvelyknyi átmérőit kürtöt told apró száraz fadarabokból, me

lyeket agyaggal oly ügyesen ragaszt össze, hogy a felső épít

mény egyenes oszlopot képez szép hengcralaku üreggel. —  

A pókok szövészi ügyességét mindenki ismeri, de a Tarantel 

ezenfölül még mint építész is csodálatra késztet. —  Egész 

lakását hálózattal vonja be , mely egy részt a föld beomlását 
gátolja fenn; oldalain pedig a fölemelkedés és lebocsálkozás 

könnyítésére szolgál. És mily előrelátás mutatkozik ez állat 
ösztönében, midőn lakása fölé a kéményalakú kürtöt építi. A 

víznek s egyéb a szél által oda sodort szemétnek behullását az 

hárítja el, s egyszersmind törvetés legyek és rovarak számára, 

melyek a földeken leginkább kiemelkedő tárgyak hegyére bo

csátkoznak pihenés végett. —  A tarantel, üregének könyök- 

hajlásában állván lest, midőn egy szerencsétlen rovar kürtőjére 

száll, ö egy ugrással megragadja, üregébe hurczolja , s nem 

életnedvét szívja k i , mint sok más pók , hanem egészen szét

szedi. —  Hogy az elfogás biztosabb legyen, e végre szükséges 

a kürtő üregét tájabbra épitni a lakás üregénél, mert végtag

jait hirtelen szét kell terjeszlni a zsákmány közelében. —  To

jásait magával hordja, sőt megsokasult fiai is rajta mászkálnak 

egy ideig a kibúvás után, s miattok öt alig lehet felismerni. —  

Télen át dermedt állapotban üregében marad , miután a nyilast 

földdel és hálózattal befalazta. Az öregebbek e dermedt álla

potban szoktak kimúlni szép csöndesen. —  Fogni legkönnyebb 

őket május és junius hóban. Az erőszak azonban nem használ, 

mert igen ügyesen elrejtőzik a megtámadás elöl. Cselhez kell 
folyamodni. Egy szalmaszálnak a kürtő fölötti mozgatása vagy 

egy fii kalászának a kürtőhöz dörgölése által tévedésbe hozalík. 

Azon hiszemmel, hogy a kürtő végére rovar szállt, fölemel

kedik csendesen, s mikor közel ért, a szalmaszálra rohan. E 

pillanatban a kürtöt bedugják s a tarantel tőrbe került. —  Meg

történik , hogy a veszélyt gyanítva csak a kürtőig emelkedik s 

ott megáll. Ez esetben egy széles késsel keresztülmetszik üre

gét, s ö szinte fogva van. Ha ekkor egy szalmaszállal boszant- 

ják, dühösen taszítja el azt magától, s álláspontján marad. —  

Dühös és mérges természete daczára is szelídíthető. Üvegbe 

zárva csakhamar bizalmassá lesz, s megtanulja az élő legyet 

elvenni kezünkből. A szétrágott részeket ismét kiköpi s messze 

eltávolítja magától. Nagy barátja a rendnek és tisztaságnak. 

Minden lakinározás után megtörölgeti lábával rágó szerveit, 

mielőtt mozdulatlan méltóságteljes állását elfoglalná. —  Estve 

s éjjel nagyon nyughatlan. Szabadságvágy állal zaklatva, 

üvegkalitkáját próbálgatja széttörni. —  Hetekig képes kop

lalni. —  Egymással elkeseredett harezot folytatnak, úgy mint 

átalán fogva a pókok mind. —  Két erős hím, egy üvegbe zárva,

4
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némi ideig menekülni igyekszik ide s tova futkosva. Aztán hir

telen fenyegető állást foglalnak mindketten, méregetik egy

mást s hátulsó lábaikra emelkedvén, két perczig néznek egy

más szemibe. Most hirtelen egymásra rontanak, lábaikkal ve- 

szekesznek s rágnyaikkal igyekeznek egymásnak ártani. — 

Ha az erő nem nagyon különbözik, rövid fegyverszünetet tar

tanak , mint ez a macskáknál is szokás, s a viadalt újra kezd

vén, ez addig tart, míg valamelyik halálos sebet kap. Ekkor a 

győztes rendesen felfalja a másikat, mit némely vadnépek közt 

az emberek is cselekesznek. —  Legérdekesebb, mit ezen ál

latról tudunk a z , hogy a mérges harapásából származott be

tegségnek gyógyszeréül a jó  zenét tartják Olaszországban. Egy 

szenvedélyes tánczot a kimerülésig kell já rn i, aztán az ízzadás 

folyamatba jöttével lefeküdni, s a meggyógyulás bizonyos. —  

Cataloniában El Campo de Tarragona vidékén 1830-ban több 

ember meghalván mérges pókcsipés folytán, a barcellonai or

vosi egyetem kimerítő vizsgálatot akart tenni, de mivel a köz

nép minden mérgesnek hitt pókot elpusztított, egyetlen élő 

példányra sem lehetett szert tenni. —  Három év után El Ven- 

drell vidékét látogatá meg e csapás, s az emberek utoljára 

nem mertek a szántóföldre menni munkájok folytatása végett.

—  Ugyanekkor Barcellona mellett a monjoui sivatagon is mu

tatkozott a mérges Aranea tredecim guttata. Fels vár közelé

ben fogtak nehányat. Ott e pókok különösen a gyors cícindela 

scalarís, s némely guggoló orthopterákkal és cícadákkal táp

lálkoztak , hátulról orozva ragadván meg őket. —  Siciliában e 

pók nem annyira mérges; harapása 

nem okoz halált, hanem hosszas 

bódulást, erős lázt, az idegrend

szer gyors és ismételt rázkódását.

—  Samuell Costa olaszországi or

vos a Haccoglitore medico orvosi 

folyóiratban egy esetet beszél el.

—  „Terra d’ Otranto tartomány

egyik falujában aratás alkalmával erős húsz éves parasztot jobb 

karja felső részén megharapott egy tarantel. A sérült hely 

egész környéke csakhamar iblanyszínt kapott s feltünőleg meg
dagadt. A szerencsétlen ember nagy fájdalmat érzett karjában 

és nyakában; erre félelem , émelygés , bágyadtság, reszketés 

következett, s bőre jéghideg lön. A beteg nem tudott felállani s 

lélekzete szorult. —  Ismeretes volt ez egyén arról, hogy szen

vedélyes tánczos. Az orvos zenészeket rendelt és a tarantellát 

huzatta; a beteg pedig kiugrott ágyából, két óra hosszant tán- 

czolt, s ekkor kifáradva, izadságtól borítva lefeküdvén, nyu

godtan elaludt. —  Három nap múlva még egyszer alkalmazta

tott a zenészetí gyógymód, s negyednapra minden orvosság 

nélkül tökéletesen meggyógyult.“ S z i l á g y i  Y.

EGY FRAfíCZIA ÍRÓ LAKÁSA.
Gautier Tamás H u g ó  V i c t o r  bútorai árverezésének 

alkalmával (Hugó V ictor, mint tudjuk, száműzve van) követ

kező leírását adja a költő lakásának: „Hugó V., miután sokáig 

lakott volna a király-téren, a la Tour d’ Auvergne-utczában, 

nagy, csendes és magányos házba tévé át lakását, mely egé

szen az elmélkedés és munkálkodás számára vala építve, s 

melynek ablakaiból az ember I’árist, mint panorámát, mint 

valamely mozdulatlan oczeánt látja , mely épen oly nagyszerű

nek tűnik fel, mint a valódi. Az ember keresztülment egy zor

don udvaron , felhaladt a lépcsőzeten , s első emeletben meg

találta a költő szerény lakát, hol az üdvözlésére messziről érke

zett idegenek annyira csodálkoztak, hogy sem oszlopsikátoro

kat ,  sem márványoszlopokat nem láttak. A költő sajátságos 

ízlése már az előszobában feltűnt, mert a helyiségekre senki

sem nyomta rá világosabban képzeletének bélyegét: sínai szö- 

kökútak, rueni és japani fayencz-müvek, mázos szekrények 

díszesiték az első szobát. A várószobát, mely sotúlt és ara

nyozott bőr-szőnyegekkel vala kárpitozva, melyekbe két na

gyon régi volt beeresztve, német és svájczi üvegzománczozatú 

ablak világítá meg; a kandalló faragott cserfából, a tükörnek 

égetett agyagú rámája volt, melyen a vizsga szem, a czifráza- 

tokon át, a P á r i s i  N o t r e - D a m e  czimü regény főesemé

nyeit píllantá meg; néger mellszobor kisérlőkőből (Probir- 

steín), néhány régi fadolgozatú töredék, gyöngyházzal és réz

metszettel kirakott nagy falióra, hosszú és karszék sínai bam

busznádból állt a bútorzat, melynek legnagyobb ritkasága egy 

mozgékony polcz vala, mely úgy forgott, mint a kerék, s melynek 

rendeltetése volt a foliántokat hordani egyes tábláin; a könyv- 

tartók egyikén nyitva állott ócska biblia szemlélhetövé tette e 

bencze-butor használatát s alkalmatosságát. E szobában mégis 

legbecsesebb tárgy volt egy pompás rajzolat, mely a rajnai 

partot terjeszté elé, a könyvnek magyarázatára s ugyanazon 

kéz által rajzolva, mely ezt irta : „Hugó V. ha nem lett volna 

költő , első rendű festészszé vált volna: természetesen, hogy 

sötét és vad elörajzaiban Goya derengő színét Piranesi borzal

mas épületeivel vegyítse.“ A kis teremből a hálószobába lép az 

ember, mely T h i s b e szobájához hasonlít (színésznő P á d u a 

Z s a r n o k a  czimü drámában). Agy Salamonféle lábakkal és 

aranyozott ágyfövel foglalja el a szoba hátterét Keletindia da- 

maszfüggönyével. A falakra sínaí szőnyegek raggatvák, s a 

mennyezetnek allegoriaí emlékfestménye van Chatillonból, mely 

fekvő némbert ábrázol, ki férfira mosolyog, ki Petrarca ruhá

já t viseli s nagy könyvből olvas. A kandallóban, melynek egyes 

darabjai góth dombormüvekböl alkotvák, két vasmacska áll, 

melyek alkalmasint valamely rajnamelléki régi várból valók. 

A színhelyet mindenféle müdolgozatok elefántcsontból terhelik 

s tükröződnek vissza a velenczei tükrökben sotúlt rezii rámák

kal, s kerevetül igen csinos dolgozató tülgyfapad szolgál. Egyik 

szögletben azon kis asztal á ll , melyen annyi szép vers, szen

vedélyteljes színmüvek és maradandó sorok Írattak; régi 

iránytű, pecsélnyomók , tintatartó, művészileg dolgozott vas- 

szekrényke foglalnak helyet a régi szőnyegen, melylyel az asz

tal be van vonva. A falakon több remek rajz függ, ezek néme
lyike ajánlattal. —  A kék selyem damaszszal kárpitozott te

remnek mennyezetét egy, Telemaqueból vett tárgy díszesiti: 

aranyozott fából készült szerecsenek képezik a gyertyalába

kat; zöldbársony kandalló aranyozott gipszalakokkal, régi tük

rök, képek St. Évre-, lluet P.-, Manteuil, Boulangertól, a költő, 

neje és gyermekeinek arczképei, Hugó V. colossális mellszobra 

D á v i d t ó l ,  japáni dolgozató mázos ajtók, s nagy fejér allacz 

pamlag a többi szobák ezen legnagyobbikának bútorzatai. —  

Az étterem, mely ennek mellette van, régi kárpitokkal, mérő- 

asztalokkal, faragott tölgyből, gyertyalábakkal és hollandi csil

lárokkal van díszítve; a feltűnőbb helyeken japáni porczellánt, 

rueni és vincennei kőedényeket, cseh és velenczei poharakat, 

ezer ritkaságot lát az ember, melyeket a költő képzelődése a 

világ minden zugából egybehalmozott, melyeket utazása közben 

meglátogata.

A MAGYAR ÍRÓK SEGÉLYPÉNZTÁRA 
ÜGYÉBEN.

— Vnhot Imrétől. —

Az iménti czíkket leginkább azért bocsátám előre, hogy 

láthassa magyar olvasó-közönségünk: mennyire becsüli, pár

tolja s mily kényelmes anyagi állapotba helyezi a maga jeles 

iróit egy oly szellemdús és háládatos nemzet, mint a franczia
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Ennek ellenképeűl kedvem volna a legtöbb jótehetségü magyar hogy míg legtöbb honosunk silány teste táplálása-, ruházatára

iró diákos lakását, szegényes anyagi környezetét hü rajzban és s ingereire százakat, ezreket költ, a sokkal nemesebb lélek

leírásban felmutatni; —  nehogy azonban mindkét részről szé- táplálása- és ruházatára, magasabb vágyainak kielégítésére

gyenpír borítsa el arczáinkat a sötét nyomorúság fölött, jobb- avagy csak fillérekkel is adózni vonakodik ! — Némely ¡ró

nak látom hallgatással mellőzni azt. dalmi termékeink rendkívüli olcsóilása meglehetősen szaporitá

A franczia, angol és német népek , mint a jelenkori mű

veltség főképviselői közt jobb íróik müvei ezer és ezer, sőt 

százezernyi példányokban kelnek el és forognak kézen. S innét 

az, hogy oly nagy és biztos jövedelmük van. mely mellett 

mentve minden anyagi gondok- és nyomasztó házi bajoktól, 

egyedül magasabb hivatásuknak szentelhetik erejöket, s a kellő 
segédeszközök birtokában jobbnál jobb müvek alkotására buz- 
dittatnak.

¡Válunk? -- egészen máskép áll a dolog. A legtöbb ma

gyar író, bár mint feszítse is ereje, szorgalma húrjait, csupán 

irodalmi működéséből nem képes annyit szerezni, hogy abból, 

kivált családostul, kényelmesen s minden szükséges segédesz

közzel ellátva élhessen, s tehetsége gyümölcseit gond nélkül 

tehesse le az irodalom oltárára. Csakhogy mindennapi szüksé

geit födözhesse, kénytelen az irodalmin kiviil m ás, sokszor 

hivatásával egészen ellenkező életmódot is választani, vagy az 

rodalom terén gépies, lelketlen munkásat végezni, mi tehetsége 

teljes eröbeni kifejtését fölötte akadályozza, sokszor az iroda
lom, a nemzeti közkincsnek végtelen kárára, majdnem egészen 

háttérbe szorítja. S:>k élő és holt példa van erre. Elég legyen 
egy Révai, Virág Benedek, Dayka, Katona József, Vitkovícs, 

Vörösmarty, Vajda Péter, Garay, Pelöli, Tompa, Obernyik, Er
délyi János stb. neveire hivatkoznom. Ha pedig némely írónk 

mintegy daczolva a sorssal, kizárólag keble istenének akar 

é ln i, —  elpusztul, nyomorba dő l, kétségbeesik és meghal — 

mint egy Csokonai, Kazinczi, Kisfaludy Károly és Czakó, a 

félhalott Bajzát és Vahot Sándort is ide lehet számítanunk. Azon 

magyar irók, kik szüleiktől öröklött vagyonnal bírnak, irodalmi 

keresmény által legkevésbbé gyarapíthatják vagyonukat, sőt 

inkább ennek nagyobb része ellenállhatlan írói szenvedélyük, 

irodalmi hivatásuk kielégítési vágyának esik áldozatul. Erre 

nézve szomorú példát keresni nem messze kell távoznom enma- 

gamtól, s ki hinné, hogy egy Fényes Elekkel kezet foghatunk. 

Átalán véve legnépszerűbb íróink, mint például egy Eötvös, 

Jókai, Józsika tehetsége- s munkásságából sokkal több hasz

not huznak a könyvárusok vagy nyomdatulajdonosok, mint ők 

maguk, s mig az ily író egyszerű igénytelen lakában test- és 

lélekemésztö fejtörés küzt éjjel nappal dolgozik és húzza az 

igát. —  kiadója, az égtől ritka adományként oda dobott láng

eszének haszonbérlője, palotákat emel, herczcgi kényelemben 

úszik, s éjjeli, nappali gyönyörélvezetek közt tölti olcsó idejét.

Hogy ujabb időkig a magyar irodalom átalán véve oly 

parányi olvasó-közönséggei bírt, annak okát egyrészről a nem
zet kiskorúsága, otromba indolenliája , müveletlensége , vagy 

idegen befolyások által történt elkorcsosulása eszközlé. Leg

újabban a viszonyok, a körülmények hatalma megtanító vala- 

hára a komédiást és skriblert egyaránt gúnyolt magyar düly- 

föt is arra: hogy közszellem- műveltség- és nemzetiségre 

nézve mily nagyfontosságú gyám- és horderöt, mily megbe- 

csülhetlen kincset bír hazai irodalmában és íróiban. 1850 óla 

közönségünk magyar irodalom iránti részvétének növekedése a 

régihez képest valóban szembetűnő; de azért még félig sem 

kielégítő, s a vevők és olvasók száma koránsem áll kellő arány

ban az értelmiségnek nevezhető nagy tömeg számával, mely a 

nemzeti irodalom jobb termékeit minden erőltetés nélkül meg

szerezhetné. Nálunk a sokaság még mindig inkább költi pénzét 

érzéki élvekre, haszontalan fényüzési czikkelyekre, mint iro

dalmunk lélek- és szívnemesítö termékeire; a szükkebliiség és 

lelki szegénység, valahányszor ezek pártolására szólítják fel, 
még mindig feljajdul, s a mostani drágaságot és pénzhiányt 

hozza fel fösvénysége nyomorult ürügyéül. 0  mily szomorú az,

fizető- és olvasó-közönségünket, de másrészről a valamivel 

drágább irodalmi müvek iránti közünyüsséget idézte elő.

Annak tudata, hogy hazánk egyik jelesebb költője, Garay 

János, szegénységben, nyomorban halt meg, a politikai zajlás 

megszűntével a magyar irók sorsa fölütt némileg gondolkozóvá, 

sőt gondoskodóvá is tette olvasóküzünségiinket, s mit a köl

tőtől életében megtagadott, sírjánál kipótolni igyekvék, az által, 

hogy hátramaradt árváinak sorsát némi pénzsegélylyel bizto

sitó. Garaynak szomorú és szégyenletes sorsa átalán véve a 

magukat mártvrokként feláldozó magyar irók sorsa javításának 

s biztosításának eszméjét ébreszté fö l, melynek valósítása a 

m a g y a r  i r ó k  s e g é l y  p é n z t á r á n a k  alapítását idézte 
elő. Ha ez intézmény annyi pénzösszeggel , mint mennyi hozzá 

megkivántalik, létrejönni fog. úgy legújabb időszakunkban ez 

lesz a magyar nemzet legszebb, legdicsöbb alapítványa. Mert 

lehet-e méltányosai)!), lehet-e szívnyugtatóbb, mint biztosí

tani azok sorsát, jövőjét, kik a legnehezebb napokban is csiig- 

gedetlen buzgalmú apostolai a nemzetiségnek, kik az értelmi

ség vezéri fáklyáját lobogtatják kezükben, kik a közönségnek 

tanulságos és mulattató irataik által oly sok élvezetet és hasz

not nyújtanak, míg maguk oly kevés életörömben részesülnek, 
s egész éltükön ót rabokként bílincselvék rideg íróasztalukhoz, 

mely erejüket vampyrként szívja ki, s a folytonos ülésből s fej
törésből származó betegségek és idő előtti halói súlyával bo

rítja el őket. Bizony mondom nektek, az író sorsa leginkább

hasonlít a bányászéhoz, ki a föld sütét rejtekéböl, ragyogó 

kincseket hoz napfényre, s munkája- és önfeláldozásával má

sokat gazdagít. Ha az iró egyéniségét és szenvedélyét ismerni 

akarjátok, meg kell olvasni a derék Edvi Illés Pálnak e tárgyra 
vonatkozó czíkkét, mely a jelesen szerkesztett Vasárnapi l'jsóg 

mull évi december 10-ki számában jelent meg.
Ha nemzetünk nyugdíjintézet alapítása s gyámolítása ál

tal gondoskodók a vidékiek által oly ritkán látható pesti ma

gyar szi,¡ház tagjainak jövőjéről; a mindig előtte álló és mű

ködő magyar irók gyámolitására még inkább nyújthat segéd

kezet. A jótehetségü írót és művészt ritka kincs gyanánt kell 

megbecsülni és ápolni, mert míg más közönségesebb pályára 

száz vagy ezer alkalmas egyén találkozik, erre százezerek kö

zül alig egy-kettő a hívatott.

A magyar iróí segélypénztár ügyének vezetőire nézve 

csupán azon észrevételem van, hogy azok majd annak idejében 

az összes irói kar által választassanak; s mi a segélyezést 

illeti, l e g i n k á b b  a m i n d e n n a p i  s z ü k s é g e k  é s  

g o n d o k  á l t a l  e l n y o m a t o t t  s má s  f o g l a l k o z á 

s o k r a  s z o r í t o t t  i r ó í  t e h e t s é g e k  f e l s z a b a d í 

t á s á r a  s ö n á l l ó  k i f e j t é s é r e  l e g y e n  az  f o r d í t 

v a ,  és hogy az iró még életében, munkabíró korában, ne pe

dig halála után —  mikor már úgy sein veheti hasznát jutni— 

mazlassék.
4 »
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Azok, kik élire álltak ez ügynek, kissé erélyesebben fog

hatnának már a dologhoz, különösen az aláírási ívek körözte- 

tését, s az e czélra jövedelmezendő irói emlékkönyvnek éven

ként legalább kél kötetnyi kiadását mielőbb megkezdhetnék. 

Addig is , hazám lelkesebb leányai és fiai, kik az írók sorsát s 

így egyszersmind a hazai irodalom, műveltség és nemzetiség 

ügyét szíveteken viselitek, ne késsetek e szent czélra meg

hozni a lehető áldozatot! Itt a vígalom időszaka, —  melyben 

az élet sötétebb képeiről sem szabad megfeledkezni, —  és ne 

legyen magyar város, magyar helység, hol e nemes czélra 

nyilvános tánczvigalmat rendezni elmulasztanák, ne legyen na

gyobb körű családi lakoma, melynek gazdag kéjözönéből egy 

pár cseppet jó  szívvel ne juttatnátok ez áldozó oltár kelyhébe, 

mely a magyar nemzet nagylelkűségének részvétgyöngyeível 

leend örök időkre felzománczozva. Böjtben pedig műkedvelők 

színi előadásokat, hangversenyeket rendezzenek, a magyar 

színházak is , melyeknek ápoló, növelő dajkájuk az irodalom, 

évenként egy-egy előadást szentelhetnek e segélypénztár 

javára, magában értetvén, hogy hazai könyvárusaink, nyom- 

datulajdonosaínk és könyvkötőink, kik nagyrészínt aranybá

nyának tekinthetik a magyar irodalmat, e részben legjobb pél

dával fognak elöl menni * ).

Egyébiránt nem elég csupán az irói segélypénztárt gyá- 

molítani; szükség, hogy e mellett a jelesebb magyar irók mü

veit minden jóra való magyar ház megszerezze, és hogy ha

zánkban átalános szellemi szükség Ivgyen a nemzeti irodalom 

pártolása, mert csak így lehet ezt teljes virágzásba hozni. Kü

lönösen a tehetségesebb magyar irók által munkáikra köröz

tetett előfizetési íveket mindenkor felkaroló hévvel fogadja az 

olvasóközönség, mert ez által képessé teszi őket müveik kiál

lítására, s fáradságuk jutalmát egyenesen nekik adja á t , nem 
pedig a kereskedőknek, kik nem is olvassák , sokszor nem is 

értik irodalmunk termékeit, s mégis nagy hasznot húznak 

azokból.

Most már mindenesetre jobb úton van a magyar olvasó- 

közönség, mint volt azelőtt, de azért a fönemlített nemzetek

hez képest még csak a fele útján sincs. Azokéhoz mérve a leg

több vevőt számláló magyar irodalmi termék is csak parányi, 

kis közönséggel bír. Állítson fel csak minden község egy-egy 

nyilvános könyvtárat a szegényebb sorsnak számára , s ha a 

tehetősebb egyesek irodalmi termékeink nagyobb részét meg

szerezni , s e mellett az irói segélypénztárt gyámolitani nem 

annyira áldozatnak, mint inkább hazaiiúi kötelességnek tartand- 

ják  : —  akkor íróink sorsa, irodalmunk jövője biztosítva leend, 

s nem félthetjük, nemzetiségünket —  a haláltól.

—

CANROBERT FERENCZ-

Még St. Arnaud életében nagy reményekkel tiszteié meg 

a közvélemény Canrobertet, s osztani látszék a francziák csá

szárjának azon bizalmát, melyet az tehetségeiben helyzeti; 

mióta pedig St. Arnaud halálával a franczia sereg fölötti főpa

rancsnokságot átvette, mindenki azon nyugodtsággal tekint a 

keleti hadjárat fe lé , milyennel oly dolgok iránt szokott lenni 

az ember, melyeket biztos kezekben gondol nyugodni. Tör

ténjék keleten bármi, Canrobert elég jóakarattal és képesség

gel bír megtenni mindent, mit ily körülmények közt csak kö
vetelni lehet.

*)  F, czélra teendő adakozásokat e vállalat szerkesztője is elfogad, s az 

adakozik nevelt e füzetekben közzé tehetni bQszkese'gánek tartamija.

S z e r k.

Canrobert Ferencz született 1809-ben Bretagneban , pár 

óra távolságra Murát születéshelyétöl. Tizenkét éves korában 

a cyri katonai iskolába ment. Két év múlva a 17-ik sorezredbe 

lépett, mint alhadnagy. Négy év múlva hadnagygyá léptetett 

elő s 1835-ben Algíerba ment, a franczia katonák gyakorlati 

iskolájába, hol is elég alkalma volt magát kitüntetni. Ez idő

ben Abd-el-Kader győztesen állt a francziákkal szemközt. A 

moscarai s Cauzel, d' Arlanges és Letang tábornokok orani 

hadjárataiban vett részt. Tlemsan bevétele, a sídi—jakubi, taf- 

naí, sissaki és minai csaták s Tlemsan élelemmel ellátása fejték 

ki Canrobert fényes tehetségeit, melyek 1837-dik april 26-kán 

kapitánnyá előléptetésével lettek méltányolva. 1839-ben a be

csületrend keresztjével díszítve tért meg Francziaországba, 

hogy Cabrerának a franczia földre lépett harczosíból egy ide

gen csapatot szervezzen. Ezután 5000 frankot jövedelmező 

szerény birtokára vonult vissza, mígnem az orleaní lierczeg egy 

katonai gyakorló könyv készítéséhez dolgozótársul szólitá. 

1841-ben ismét Algíerba ment. Több kitüntetések után 1842- 

ben mint őrnagy folytonosan táborban volt s Cavaígnac-ezre- 

dest a warensínísí hadjáratban követé. Midőn 1845-ben Ca- 

vaígnac helyét St. Arnaud foglalá e l, ez öt Bu-Maza (vírány- 

telep) ellen küldé, mely alkalommal Bahl mellett 250 emberé

vel 3000 ellenében makacsul tartá magát. Most a kabylok el

len küldetett, kiket meghódítva, ezredessé lépteték elő. 1848- 

ban Aures hegylakói elleni hadjáratában Achmed beyt elfogá. 

Most meg a zuavok élén vitt véghez fényes tetteket. 1849-ben 

csapatában a cholera dühöngött, s ö beteg zuavjaíval elindult 

Zaatsa ellen. Az ellenség rettegett pestíses csapatát megtá

madni nyílt téren és ö személyes vitézségével bevevé menhe- 

lyüket. 1850-ben dandárparancsnokká neveztetett. St. Arnaud. 

ki merész kalandjai és tehetségei miatt határtalan hajlammal 

viselkedék iránta, Párísba hivá s az 1851 -ki államcsíny vég

rehajtásánál egy dandárt bízott vezetése a lá , mire a herczeg- 

elnök segédévé nevezé ki, mely minőségben a császár alatt és 

akkor is megmaradt, midőn 1853-ban osztályparancsnokká 

neveztetett. Hivatása elöérzetében nagy szorgalommal tanulmá- 

nyozá most kelet térképét. A császár oly bizalmat helyeze
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seregben s p a h i név alatt ismeretesek, s összesen 3 lovas

ezredet képeznek 3500 lóval. Arczvonásuk szinte oly nemes, 

viselelök oly kényelmes, oly festői mint a zuavoké. Ezen spa- 

hik többnyire próbált vitézek, kik már más ezredekben szol

gállak s most újra beállottak. Egyenruhájuk, fegyverzetük sza

bályos, s a szétszórt harczolási módban épen oly gyakorlottak, 

mint a tömeges hadakozásban. Tüzvérü paripáik átalán véve 

mór mének, s őket is a világ legjobb lovasságai közé lehet 

számítani.

Fölebbi képünk egy zuávot és egy spahit ábrázolván, most

Az újból felállított császári őrseregen kivül, melyet a 

császár I. Napóleon nagybátyja modora szerint állított helyre, 

egyszersmind megrendelé azon testőrség szervezéséi is , mely 

közvetlen az ö közelében végzi szolgálatát.

Canrobert hadainak egyik kiegészítő része s kitűnő táin- 

oszlopa az úgynevezett zuavokból á l l , kik nagyobb részint a 

meghódított afrikai néptörzsek mohamedán (iái, ügyes, bátor, 

harczedzett katonák, kik szármozásuk-, Intőknél fogva a török

kel egysorban lelkesedve liarczolnak, s nemcsak az átalános 

támadásoknál, de különösen az előőrsi szolgálatok- , fáradal

makban épen úgy kitüntetik magukat, mint a mily eldöntő befo

lyással voltak az almai és inkermani ütközetek sikerének a szö

vetséges hadak részere történt kivívására. A zuavok, kik mint

egy 10,000 főből állanak, többnyire önkényteá’ek, a biztos lö
vésben, a hadi sanyarok elviselésében felülmulhatlanok, s vak- 

merőek, elszántak lévén, a szuronyos rohamokban valódi cso

dákat visznek végbe, szóval, a világ legjobb gyalogságai közt 

foglalnak helyet. —  A fajukból való lovasok a franczia had-

NAPOLEON ŐRSEREGE.
A mostani íranczia császár újabban felállított örseregének 

(garde) egyenruhája sokban hasonlít ahhoz, mely 1. Napoleon 

által szerveztetett, csakhogy csinosság és könnyűség tekinte

tében az újabb kor divatízléséhez van az szabva. Az öltözet 

színe k ék , hajtókája veres vagy fehér. Képünkön a gránátos-, 

huszár- és vadászezredi örseregek egyenruhái láthatók.

képességében, hogy midőn a beteges St. Arnaudnak helyet

tesre volt szüksége, Canrobertet adá mellé, s St. Arnaud halála 

vagy visszalépte esetére a főparancsnoksággal elölegesen fel

ruházta. Az almai ütközetben az első osztályt vezényelte, mely
ben az Almalak melletti meredek magaslatok bevételét szemé

lyes bátorságának köszönhetni leginkább. Ez alkalommal mellén 

és karján könnyű sebet kapott. St. Arnaud halála óla pedig a 

franczia hadtest főparancsnoka. Fényes hadvezéri talentuma, 

elszánt bátorsága s népszerű viselete miatt bálványa a franczia 

hadseregnek. Beszélik, hogy elutazásakor a császárné egy 
szentelt emlékpénzzel ajándíkozá meg, büvereklye gyanánt, 

mely őt veszélyesb sebek ellen megőrizze. (J . L .)

még'egy-két'csatározó zuávot mutatunk be, kik hátaikon nem

csak bornyut, de olykor macskát is szoktak hordani, s ezen ra

vasz és mérges állat még a harcz tüzében is hü kísérőjük.
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A BOMARSUMDI FOGLYOK.

A nyugoli hatalmak közt, valamint a háborúnak tehervi

selései , úgy a foglyok tartása is közös. Septcmber első nap

jaiban az angolok a magukéit, számra 1140-et, a levesi és mil- 

bay foghelyekre szállilák, a francziák pedig Aix szigetre, s 

mindenütt oly ellátásban részesülnek, mint ez államok saját ka

tonái, még zsoldot is húznak, mivel az orosz czár fogságban 

levő katonáit nem zsoldozza, valamint meg nem engedi, misze

rint fogolytisztjei becsületszavukat adhassák, hogy az őket 

szabadon ereszlö államok ellen háború alatt harczolni nem fog

nak. —  Számos csinosan járó katonanők jöttek el velők, kik

nek a szállítóhajókon a matrózok is —  mint mosónéknak —  jó  

hasznukat vellék; a lisztek is elhozák nejeiket mind A fran

cziák fogságában van a 60 éves Bodisco tábornok is nejével, 

s öt éves fiacskájával. A tisztek többnyire erőteljes, ép férfiak, 

a közlegénység ellenben nyeszle, éhség- és fáradalomtól elcsi

gázott nép, ki jelen állapotával oly elégedett, hogy épen nem 

látszik visszakivánkozni hazájába . . . .  ott örökös zaklatás, 

zsarnok fegyelem, kancsuka, szűk és rósz élelmezés, zordon 

éghajlat, s a háború reltelmei várnak reá, míg ilt rendesen és 

bőven mindene kijár, nem dolgozik semmit és hosszat alszik, 

legnagyobb baja az, hogy tán olykor elunja magát. Egyébiránt 

jámbor, szolgálatkész, engedelmes, szelíd nép. tartásából senki 

sem gyanítaná, hogy katona. Finnek és zs'íók is vrnnak kö

zöttük. Felöltönyük hosszú szürke köpeny, elviselt hajtókákkal, 

melyek színe az orosz zászlóaljaknál piros, a finneknél kék, 

főrevalójuk könnyű, sokkal czélszeriibb, az angol katonák 

ijesztő alakú csákóinál; öltözetükön semmi réz vagy egyéb 

kirívó díszítmény nincs, mi távolról az ellennek czélpontul 

szolgálhatna; borjujok is feketeszijas, a zászlóalj száma posz

tóból a sapka bőrernyőjére varrva. A tisztek megkülönböztető 

jegye a ruhanyakon van. Egyátalán oly figyelemben részesül

nek , hogy közülök a zsidók számára a sátoros ünnep megüllé- 

sére a hatóság fabódékról is gondoskodott. Beszélik, miszerint 

a finn foglyoknak az angol kormány hajlandó megengedni, hogy 

anjjol hajókon szolgálatot vállalhassanak.

HONISMERTETŐ.
KAPOSVÁR * ).

— K ö r m e n d y  S á n d o r t ó l . —

A nagy világon e kívül 

Nincsen számodra hely,

Á ldjon vagy verjen sors keze 

Itt élned halnod kell.

V  fi r ö sm .

Kaposvár eredete a múlt idők homálya alatt áll. Honi tör

ténetíróink, csak a 15-dik század közepe Iájáról idézik nevét. 

Szerintük Mátyás király uralkodása kezdetén, tehát 1458 kö

rül, sánczokkal övedzelt, csekély erődítmény volt; s minthogy 

az e korban élt Bonlin K a p ó s  ú j v á r  név alatt említi: nagyon 

valószínű , hogy az e korban is épitteték. Idézett történetírónk 

állítja, a mi, jelenkori vizsgálataink pedig hitelesítik, hogy e 

vár három sánczczal volt körítve: föerössége azonban, azon 

hasonnevű Kapós folyamban állott, mely — mintegy két mér

földdel fölebb , —  Kis-Korpádnál eredvén , Kaposvárnál igen 

széles, álgázolhatlan mocsárt képezett, s a némileg emelkedett 

várdombot szigetként öleié körül; s mely még Istvánfi'y korá

ban is annyira mocsáros volt, hogy sem partja sem iránya kivi

hető nem vala : honnét ö a Rinyával egyesülten , Babocsánál a 

Drávába szivárgónak állítja; holott sem a Rinya vizével nem 

egyesül, sem a Drávába nem foly, hanem —  most már szabá

lyos árkában, keletnek tartva —  Simontornya melleit a Sióval 

egyesül.

Mint a vár történelmi múltjából látni fogjuk, Kaposvár 

nem utolsó szerepet játszott honunk tragoediáíban: s így nem 

csoda, ha a városnak ismeretlen idő óla használt pecsétjén, 

máig is egy erős várkapu áll; a várnak a törököklőli vissza- 

foglaltalása pedig még emlékérem által is örökítve lelt.
Kaposujvár első jelentékenyebb korszaka 11. Ulászló nyo

mom kormányidejére esik. E vár akkori ura , a nagy Mátyás 

király udvarában növekedett Ujlaky Lőrinc i, — kinek e vár a 

szerémi vezérséggel együtt adományoztalék; nem tudva méltó 

keserűség nélkül szemlélni hónának, —  agyarló király alatti —  

folytonos alábbsülyedését, az 1493-ki ujabb csatavesztések 

alkalmával, oly boszusan kelt ki a budai országgyűlés alkalmá

val Ulászló tétlensége ellen, hogy lulhevében még becsleien 

névvel is illeté, sőt gyakran csak egyszarvú ökörnek nevczé 

azt: mely miatt, midőn Inában idéztetnék, pártütőnek bélyegez

tetik , s ellene az erdélyi vajda Drágfy Bertalan rendeltetik, 

azon megbízással, hogy a Száva és Dráva mentiben levő várait, 

s így Kaposujvárat is foglalja el.

Újlaki több várának elfoglallatása után tehát Kaposujvárra 

is reá került a sor 1495—ben.

A végrehajtással megbízott Drágfy Bertalan , llippolytus 

esztergami érsek és bibornok s Bornemisza János lovassere-

* )  Források : Bonfln ,  Istváníly , a városi levé ltár, s egy, a somogyme- 
gyei levéltárban levő , több m in t százados kézirat, mely Somogyme- 

gye egyetemes történelmi m últját igyekszik előadni, s igen hihetőleg 

Bél Mátyás ama nagyszerű munkájának töredéke , melyben az egész 

országot vármegyénkéit irja le , s miből csak Pozsony, Turócz , Zó

lyom , I.iptd , Pest, Pilis és Solt, Nógrád , Hars, Nyitra , nagy és kis 

Hont vármegyék és még Mosony jelentek meg nyomtatásban; a többi 

1!. M. örököseitől Batiyáni József által"Vétotott meg , s hihetőleg ál

tala ajándékozhatott ezen füzet megyénknek.
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geível csatlakozván. bekeríti a várat Azonban, midőn ezen 

kisded, leginkább csak a Kapós vize inocsáraitól védett helyet, 

gondatlanul ostromolná; s a benne levő őrséget mintegy meg

vetve, — hogy bizonyos közel várban ünnepelt menyegző örö

meiben részesülhessen, — csapatait magokra hagyná: a várnak 

Ujlakyhoz híven ragaszkodó kapitánya, a bátor, tevékeny je l

lemű Dombay Dávid, nem késik az alkalmat fölhasználni s cse

kély számú bár, de eléggé begyakorlott vitézeit, éj ótalma alatt, 

mély csendben, az ostromseregig vezérelni oly szerencsével, 

hogy a zseliczi hegyeken sziirt jó  bor miatt álomba merült 

ellenfél ágyúit észrevétlenül elfoglalja, hirtelen a királyi tábor 

ellen fordítja s oly félelmes zavarba e jti, hogy fegyverzetét 

elhányva, a közel levő erdőkbe iramodik. Bornemisza János 

jólfegyelmezett csapatával igyekezett ugyan felfogni a várbe

liek erős rohamát: de midőn, mintegy tizenöten elestek oldala 

mellől, nem vala képes ő sem többé katonáit együtt tartani; s 

így általuk elhagyatva, szintén gyors futással kényszerült me

nekülni. E fényes győzelem néhány pillanat müve volt; az éj 

hátralevő részét most már csak az elfoglalt táborkészletek, 

ágyúk, fegyverek behordására. s a megrongált várfalak gyors 

kijavítására kelle forditaní, a hajnali pírt pedig a mocsárok s 

nádasok rejtekeibe menekültek elfogdosására.

Drágfy meghallván e csapást, erős boszút forral magá
ban ; roppant gyorsasággal összegyűjti szétszórt csapatait; 

zsoldjaikat kiosztván, előbbi hadi rendbe állítja őket; a közel 

Pécsről álgyukat faltörő mozsarakat s lőport hozat, s éjnapon 
át oda törekszik, hogy a várbeliek ne soká élvezhessék győ

zelmük örömeit. E feltételében még inkább megerösité a boszút 

esküdött vezért, azon négy jó l gyakorlott budai és pesti segéd

csapat, mely épen ez időben küldetek le Drágfy táborába.
Eldöntő ostrom kezdetik tehát a várbeliek ellen. Széles 

sövényfonásokra alkalmazott erős deszkákból útak készíttet

nek , hogy a várat körülölelő Kapós vizének iszapos, nádas 

lápjait meglábolhatva, az erődét megközelíthessék , s meggya- 

láztatásukat vérfürdőben moshassák le. Az előkészületek, az éj 

sötétében sikerrel hajtatván végre, kora hajnallal pergő dobok 

s rivalgó kürtök adnak jelt a több oldalrólí támadásra: s az 

ugyanazon haza gyermekei, ugyanazon nemzet bajnokai közt 

amaz engesztelhetlen, elkeseredett harcz kezdődik , mely nem

zeti múltúnk nagy fénylapján oly letörölhetlen árnyfoltokat 

képez.
A mindkét oldalróli tetemes veszteség korán sem hüté, 

süt folyvást lobogóbb lángra gyulasztá a kebleket, s tán az 

utolsó emberig küzdenek egymás ellen, ha a várbeliek lőpor- 
készletök véletlenül ki nem gyúlad, s rettentő erejével pillanat 

alatt légbe nem szórja a sánezok nagyrészét, élelmi és véd- 

készleteiket, s magát a várépületet is , minden oldalról lángba 

nem borítja. De e váratlan csapás, a várbeliek e miatti kínos 

helyzetök egyszerre kioltá az ostromlók boszútiizét s lehangolá 

n védők lélekerejét is annyira, hogy maga Dombay is, ki elébb 

hallani sem akart a hódolásról, alkuba bocsátkozék, s a gyorsan 

bevégzett egyezkedés után a várkapuit rögtön feltálalja, Drágfy 

csapatait bebocsálja , s mintha viszontfeltalált testvérek lettek 

volna, az egyesülés szívélyes jelei után, kölcsönösen a tűz el

oltására szövetkeznek.

Elnyomatván az emésztő tűz, Dombay védcsapatával együtt 

elhagyja az átadott várat, s az egyezkedési engedély szerint, 

magukkal vive vagyonukat, mentek, ki délnek, ki meg éjszak

nak, merre különböző egyéni czéljok vezérlé.

Ily szerencsétlenül folytak Kaposvár tulajdonosának ügyei 

egyebütt is , úgy hogy minden várait elveszítvén , kénytelenült 

Ulászló királyi kegyéhez folyamodni, ki neki csakugyan meg is 

bocsátott, söl még birtokaiba is visszahelyezé, azon kikötéssel, 

hogy ha magtalanul hunyna e l, minden birtoka reá s maradé

kaira szálljon át. E kötmény törhetlen megtartására még vár

kapitánya is megeskiidtetvén, újra birtokába jutott l'jlaky Ka-

posujvárnak is, mígnem 15'23-ban magtalanul elhalván, birto

kai a koronára szállottak s érdemes honfiaknak adományoz

tatok. így jutott Kaposujvár is Derzsfy Istvánra, ki még a mo

hácsi vész után is, 1555-ig birtokolta azt.
Ez idötájt azonban Kaposujvár többé nem hősök védlie- 

lye, hanem vadlelkületii rablók tanyája volt. A szakadatlan há

borúk, folytonos pártcsaták e korszakában, sokan sietének föl

használni az egyetemes zavart, s így különösen a Duna és 

Dráva között számtalan kóbor csapatok alakulának , kik senki

nek hűséget nem esküdve , senkitől zsoldot nem kapva , nem 

ismerének más kötelességet, mint a folytonos hadmenetek által 
kizsákmányolt védtelen népet oly kegyetlenül sarczolni, hogy

—  mint az e korban élt IstváníTy megjegyzi —  némelyeknek 

lábszáraikat fúrták á t, másokat zsírba mártott ruhákba öltöz

tetvén, úgy pörkölének meg; a nőknek pedig emlőiket met- 

szék le, vagy lószőrből készült madzagot húztanak belé, hogy 

vagyonaik előadására vagy kínos halál választására kénysze

rítsék.
Ily féktelen csordák menhelye, s mintegy főfészke volt

—  a közel Korotnán és Dráva melléki Babocsán kivül —  Ka

posujvár is; s minthogy ezen folyvást száguldozó csapatok , a 

töröknek is esküdt ellenségei s folytonos zaklatói valának, Toi- 

gon budai basa, a hozzá érkezett számos panaszokra elhatá- 

rozá őket megsemmisíteni. Különböző helyekről összevont csa

patával tehát a már törökök által birt Koppányba jön, hol sere

gét rendbeszedve, Kaposujvár megszállására siet. Bár a vár 
birtokos ura Derzslly István , ekkor elég távol, t. í. Bécsben 
volt, segélyt kérendő I. Ferdínándlól Toigon ezélzatai ellen; 

mégis könnyű lelt volna ama kóbor csapat vezérének Szél Pé

ternek jelentékenyebb erő ellenében is megvédeni a DerzsITy 

által jókarba hozott várat! Azonban az önérdek magasabb kö

telességet nem ismer, s így bár sem éleler. ben sem védsze- 

rekben hiányt nem szenvedett; sőt Derzslly is a nyert segéd- 

csapattal s két ágyúval naponként közelgetett, mégis 5 napi 

gyenge ostrom után társaival együtt a nyilvaliagyott déli vona

lon kiszökött s a várat hadkészleteivel együtt az ellen zsák

mányául hagyja hátra. Elvette ugyan a hütelen s elfajult kapi

tány Szél Péter, Török Ferencz pápai kapitánytól —  Török 

Bálint fiától —  méltó büntetését; mert általa elfogatván, egy 

magas akasztófára köttetett fö l: de azért Kaposujvár ezúttal 

török kézre jutott, s száz évnél tovább nyögölt súlyos igája 

alatt.
Megfészkelvén itt magát a török, a szomszéd váraknak, 

különösen Szigetvárnak kézrekeritése után, jelentékeny hata

lomra vergődött. 1599-ben, midőn Nádasdy és Pető Kristóf az 

e vidéken rakonczátlankodó törökök megzabolására több ízben 

komolyan felszóliták Pálfy és Schvarzenberg vezéreket, meg- 

kisértetett ugyan Kaposujvár bevétele: azonban bár a törökök 

a vezérek közeledésére megfélemelve, Kaposvár körüli várai

kat —  Sziget kivételével —  elhagyák; mégis mi eredménye 

sem lelt a támadásnak. Mert, mint IstváníTy megjegyzi, kettős 

vastag kőfal s ezek közölt felnövesztett sürü csepőtékkel úgy 

körül volt véve e vár, hogy az ágyúk benne —  holléte eléggé 

ki nem vétethetvén —  kevés kárt tehetének, a miért aztán 

tartva a beállott kemény téltől is , mert dec. 8-kán kezdeték 

meg az ostrom, csapataikkal s ostromszereikkel Győrbe húzód

tak vissza. Egyedüli veszteségük a vezérek állal fölöttébb sze

retett nagy katona überenprukk volt, ki a legutolsó expeditíó- 

ban, midőn a sánezok ágyúi előtt vigyázatlanul forgolódnék, 

homlokba lövetett; s később a keszthelyi egyházban eltemet- 
telett.

Ez idötül háborítlanul bírta a török Kaposnjvárt mindad

dig, inig Buda bevétele után 1686 őszén a Dunán túli török 

várak meghódítását ezélzó badeni herczcg alá nem jött.

Simontornya meghódítása s Koppány-, Ozora- és Dom

bóvárnak a megféleinlett törökök általi elhagyása után a milyen
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természetes következésiinek, stratégiai szempontból ép oly 

szükségesnek mondhatjuk Kaposujvár megvételét: mert csak 

ennek lerontása után lehetett a figyelmet érdemlő Pécset s a 

még jelentékenyebb Szigetvárat, melyeknek mintegy elövár- 

dájaul tekintetheték Kaposujvár, teljes biztonsággal ostromolni.

Bizonyosan így gondolkozának az ostromló fővezérek is 

s ezért vitatták ezt oly hévvel, hogy még maga a város is, a 

harcz tüze által sokat szenvedett: de ugyancsak azért tartaték 

méltónak, a Széchenyí-féle nagy gyűjteményben feltalálható 

éremen, visszavételének megörökítése is.

A bekövetkezett télen már az eszéki nagy hidat fölége
tett magyar csapatoknak jelöltetett ki nyughelyül Kaposujvár. 

1687-ben pedig düledékeit látjuk kijavíttatni, de csak azért, 

hogy az enyészetes idő vaskezének legyen mit porba dönteni.

A  századok vércsatái által megkímélt magyarok, kik a 

török uralom alatt figyelmet ébresztő tömegben maradni s 

állandó lakokat építeni nem mertek: a török kiűzetése után a 

lerombolt várakat, feldúlt városokat újra megnépesíték. így 

szállották meg a kaposi várat is , egy ideig csak a sánczokon 

belől tartózkodva ; mígnem Szigetvár bevétele után teljes biz

tonságban érezve magukat, a mocsár éjszakkeleti oldalán — hol 

most a nagy templom fekszik —  kezdének lakokat építeni s a 

körüllevő jó  mezőt szántogatni.

Minthogy ekkor sem Kaposvárnak, sem a környéknek 

tulajdonos ura még nem vo lt: a közelebbi számos elpusztított 

faluk határait, mint „rés nullíus“ t foglalták el maguknak az új 

telepesek. így jutottak Keczelnek birtokába, így lettek tulaj

donosaikká a z i v á n f a í ,  g e r l i c z e í ,  p a p  s a r a i  hatá

roknak. Midőn pedig 1689-ben meghalták, hogy az ujfalusi és 

egresi határok még török-ráczok birtokában volnának, fegyve

res erővel űzték tova azokat s tették tulajdonaikká ezen hatá

rokat is, s bírták mintegy 12 évig, a midőn Kaposvár és kör

nyéke gróf Esztorás —  Eszterházy —  Pál római birodalmi 

herczegnek adományoztatott.
1707-ben Kákóczy győztes csapatai által még egyszer 

fölriasztaték e vár hosszú zsibbasztó álmából: ámde a négy év 

múlva visszahúzódott csapatok, hogy az ellenfél által ne hasz

náltathassák, földdel egyenlővé tétettek különben is dülöngő 

falai; és így örök , mély álomba sülyesztetett! Némely részei 

még sirjelként állának e század elején is: azonban az 1802- 

ben dühöngött tűzvész által ezek is megsemmísíttettek. —  Sán- 

czaít az idő betemette; kőfalait az újkor ujabb szükségekre 

széthordá, s jelenben csak egy tömör emeletes 14 öl hosszú 

téglaház a z , mi még a régi vár épületei közül —  alól nagy

szerűségénél fogva is tekintetre méltó pinczével ellátva — 

fönmaradt, s korunk igényei szerint h. Eszterházy állal uro- 

dalmi magtárul használtatik. —  Figyelmes vizsgálat után még 

annyi jelenleg is kivehető itt, hogy e pontot, mint belvárt, nyu

gatról és délről igen terjedelmes, de más oldalról is átgázol- 

hatlan láp védte, sőt a megtámadásoknak leginkább kitéve 

lehetett északkeletről a széles sánczozatok mélyedései is szem- 

lélhetök. E békáiból, melynek némi kutatás után majd minden 

pontján tömör kőfal alapokat találhatni, két, czölömpökre he

lyezett, hosszú de keskeny híd vezetett a lábolhatlan mocsáron 

át. Egyik délkeletre az Iszákhegy oldalába , honnét a pécsi 

várral tartathatott főn a közlekedés; másik egyenesen délre, 

azon emelkedett szigetecskébe, melynek körsánczolata máig is 

szemlélhető s mi e szerint ezen oldalról a vár kiilerődjének 

tekinthető. A belvártól keletre fekvő kis domb, melyen most a 

város legszélső „várutczai“ házai állanak, szintén a vár kiil- 

erössége lehetett: mert túl ezen a nagy templomig ismét vize
nyős láp terjedett.

A főcsaták , mint ezt a hely fekvése szükséglí, a város 

építésekor kihányt, különösen pedig a jelenlegi megyeház 

alapjának ásatásakor majd 10 ölnyi mélységben talált nagy

mennyiségű csonttetemek pedig igazolják, a keleti oldal azon

síkján küzdettek, hol jelenleg az urasági lak, megyeház s régibb 

gyógyszertár fekiisznek.

Ennyi az, mit Kaposujvár történeti múltjáról följegyzett a 

történelem; ennyi az, mit még föl nem emésztett az idő. Ezen

túl már csak maga a város az, mi bár lassú, de folytonos emel

kedésével magára vonja figyelmünket.

A Kákóczy-had elvonulta után 1712-ben Szabó Péter 

kaposvári lakos Eszterházytól szerződési engedélyt eszközöl
vén ki legalább 300 család letelepülhetésére, Kaposvár igen 

kapóssá lett s annyira megnépesült, hogy már három év múlva 

a herczeggel kötött szerződés 5-dík pontjának tulvitt értelme 

szerint a dombóvári, úgy kaposvári urodalmakban a herczeg 

uraságát elismerni nem akaró helységeket engedelmességre s 

adózásra tudták szorítani. Ugyanez évben már r. cath. gyüle

kezetei illetőleg egyházat is alakítottak; 1746-ban pedig fa- 

és sövényből készült templomuk helyett a mostanit épiték föl.

Ujabbkori jelentősége azonban csak az 1753-dik év jan. 

6-kán kezdődik e városnak, midőn Tapsonból a vármegye tör

vény s gyülekezési helye, ide —  mint Somogymegye termé

szeti központjára —  tétetett át.

1766-ban a megyénkben kitört pórlázadást segiték a vá

ros lakói lecsillapítani; 1780-ban pedig a megyeházából ki

tört s magokat hirtelen fölfegyverzett rabokat a még szabá

lyozatlan Kapós mocsárainak szorítva lefegyverezni.

1784-ben II. József, ki még 1770. május 2-kán Albert 

herczeggel, gr. Lascí, gr. Nasztícs, gr. Tajasics tábornokok

kal megtekintő e várost, a mostani nagy templom mellől a 

város két végére rendelő kitétetni a temetőt.

1794-ben a templom délsö része megnagyobbittatott, alá 

Vály János urod. ügyvéd által sírbolt is építtetett, a kápolná

ban Jézus szíve tiszteletére nem csak oltár emeltetett, de az ott 

mondandó szent misékre 2000 vftot is alapíttatott.

1799. a Kapós vize h. Eszterházy Miklós állal a város 

körül árokba vétetett.

1800-ban ismét fegyverben látjuk a városi polgárságot 

a franczía háború alkalmával összegyűjtött ujonczok ellen; kik 

felboszankodván azon, hogy a magyar hazában német örcsa- 

patok által kísértetnek, Tapson körül a kísérő seregre rohan

nak , azt tolok elvett szuronyaikra fűzik, s vérszemet kapván, 

a megyében többfelé rakonczátlankodnak , magát Kaposvárt is 

megtámadni, a megyei levéltárat kirabolni s a mintegy 260 

főre menő rabokat maguk mellé vonni szándékoznak, ha a vá

rosiak által mindaddig föl nem tartóztattatnak, míg egy ma

gyar és német lovas csapat segélyével mindnyáját el nem fogják.

Jelen századunk eleje a nemzeti közszellem ébredési kor

szaka, e városra is folyvást ujabb és elevenitöbb sugarakat 

deríte. Az ev. reformátusoknak, még a múlt század végén Csur

gón alakult gymnasíuma már csak távolságánál fogva is, egye

temes hatása nem lehetvén megyénkre nézve: a jobb lelkek, 

különösen a maíg is kedves emlékezetben levő, élete férfiúi 

korszakát közügyeknek szentelt Vály János urod. ügyvéd fárad- 

hatlan buzgalma, példás áldozatkészsége következtében 1812— 

ben egy 6 osztályú középtanoda alapíttatott, mely most közel

80,000 p. ftnyi alaptőkéjével, mit megyénk értelmesebb bir

tokosai, községei s különböző vallásfelekezetü egyházai segí

tőnek ily jelentékeny összegre növelni, mint 4. osztályú nyil

vános altanoda működik. —  Azon időben megérték a derék 

alapítók koruknak kiáltó szükségét; joggal reménylhetí tahát a 

jelenkor is , hogy átalakult viszonyaink ujabb, parancsoló igé

nyeit sem tévesztendik szem e lö l: s ennélfogva nem késedel- 

meznek a hazai, különösen megyénkre nézve oly sürgetőleg 

szükséges műipar fejlesztése tekintetéből reáltanodává alakítani 

ez intézetet; miután a közel pécsi, fehérvári és kani/sai nyíl-



vános fögymnasimnok, a tudományos pálya sokkal csekélyebb 

számú s megyénk által is Kaposvár hátrányával látogatott ifjai- 

nak elégtétet nyujtandanak.
A mindinkább ébredő, öntudatos létre emelkedő közszel

lem, mely a hazai ügyek iránt szemmel láthatólag növekedett, 

ösztönzé a megye nemességét arra, hogy oly tágas, saját mél

tóságához illő megyeházat építtessen , melyben a köztigyeknél 

naponként sokasbuló érdekeltjei teljes számmal tanácskozhas

sanak. így készültek 1831-ben az e tárgyban megbízott Bo- 

gyay Péter és gr. Schmidegg József uraknak laradhatlan eré

lyűk következtében a két emeletes, igazán díszes megyeház, 

homlokán a vármegye czímerével s e mindent kifejező jeligé

ve l: „A KÖZJÓNAK“ .
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tosabb hivalásu közkönyvtárnak terjedtebb használatát —  bár 

díj nélkül történhetik —  nagyon akadályozza egyéb okok mel

lett, azon körülmény, hogy nem szak szerint lévén rendezve, 

bármely példány kivételekor is az egész terjelmes névsort nagy 

időveszteséggel kell végig lapozgatni. Ha majd e könnyen 

orvosolható bajon, mit egyébiránt hivatását teljesen érző könyv
tárnoka joggal reményltet, segítve lesz; valamint a még ke

véssé képviselt magyar irodalom miiveinek választékos össze

gyűjtése is, nagyobb erélylyel folytattatík: oly kincset fogunk 

e jelenleg holtan élő könyvtárban feltalálni, melynek hiányát 

idáig is önkárunkkal érezők.
E könyvtárral összeköttetésben áll még egy, napi sajtót 

olvasó egylet is. Van ezen kívül —  szintén a megyeházban —
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Most már Kaposvár megyénk első rangú városává emel

kedvén , csinosítására is kellő figyelem fordíttatott. E lső , s 

igazán jó l kiszámított teendőül Kapós vizének szabályozása 

jelöltetek ki , mely vállalatnak 18 3 G-bani gyors végrehajtása 

által nem csak a város környéke csínosbult, a közegészség 

szilárdult, a közlekedés könnyebbült: hanem a hazai gazdászat 

is több ezernyi hold oly minőségű televényföldet nyert, milyen

nel honunk legáldottabb vidékei is alig dicsekhetnek. A követ

kező évben a már szabályozott folyam partján, a város délke

leti oldalánál, a megye által sétatér készíttetett. Később a vá

ros utczái szintén a megye állal kiköveztettek. Jelenleg a kivi

lágításról, ini ez ideig nagyon gyér, gondoskodnak.

Az említett gymnasium mellett a közműveltség egyéb kor

szerű tényezői sem kerülhetek ki jobbjaink mindenre kiterjedő 

figyelmét. így jött létre a mintegy 2000 kötetből álló gym- 

nasiumí könyvtár, melynek egyik nagybecsű ereklyéje az 

ban Niirnbergben kiadott „Türkische und Ungarische Kliro- 

nika“ , melyben hazánknak e korban szerepelt nevezetesebb 

várai és egyénei, majdnem mind lerajzolva vannak. így alakult 

meg csekély ásvány- s képgyűjtemény mellett, leginkább Fes- 

tetich Ferencz nagybecsű könyvgyűjteményének felajánlása 

által a megyei könyvtár is , mely jelenleg 4208 d. válogatott 

könyv mellett, 3000 p. ítnyi oly alaptőkével is b ír , melynek 

föladata leginkább a magyar irodalom terményeinek megszer

zésé. — Azonban ezen, megyénkben egyedüli, s így annál fon-
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egy, a megye által szerződésileg működtetett, jelenleg azon

ban önállólag dolgozó sajtó: mi azonban megyei közmegbízá

sokon, rovatozásokon kiviil jelentékenyebb munkálatokat még 

nem végezett. Van még a h. Eszterházy által emeltetett díszes 

nagy vendéglő helyiségeiben, egy évek előtt széles körű , je 

lenleg azonban már összevontabb , de még folyvást életrevaló 

casino, melyben az 1848-ban alakult polgári is beleolvadt.

Emelik e város becsét több jótékony intézetek is. Ilyen a 

f. t. Vinkler József gödrei lelkész s pécsi kanonok által még 

1800-ban alapított városi kórház, mi azonban inkább szegény 

elaggott tehellenek ápoldája. Ilyen volt egy, 1843-ban a me

gyei értelmesebb nagybirtokosság által a rendesen nagyszám

mal létezett rabok foglalkoztatása végett, részvényekre fek

tetett, s valóban szép jövendőre jogosított posztógyár: mi 

azonban részint az ügyvezetők avatatlansága, leginkább pedig 

az ajánlkozott részvényeseknek a cselekvés pillanatábani visz- 

szavonulása miatt terhelő adósságokbai merülés következté

ben néhány évi működés után megsemmisült, nem csekély ká

rukra a lelket ölő tétlenségre s egészségrontó nedves, sötét 

börtönökre kárhoztatott raboknak, kik,  miután a mozgásban 

tartásuk végeit felállított taposó-malom is eladatott, magán 

munkálatokra ki nem adatnak, de közmunkákra is kevéssé 

használtatnak; félő, hogy javítás helyett igen is súlyosan bűn

tetteinek.

De legjelentékenyebb jótékony intézet azon nemcsak
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czélszeriien, de teljes díszszel épített megyei kórház, melynek 

homlokzatán ezen keletkezését s hivatását jelelő latin chro- 

nostikon á ll: „MANV PLEBIS, AERE, NOBILI CVRA CZIN- 

DERY SV RREX IT : VT FORET PAVPERIBVS SALUTI.“ 
alább pedig következő magyar felirat: „A SZENVEDŐ EM

BERISÉGNEK.“

Eredetileg ugyan őriillségi vagy siphilisticus bajokban 

szenvedők számára határoztatott ez fölállittatni. A szerencsés 

tapasztalat azonban , romlatlan vérii népünknél kevés jelensé

gét tiintetvén föl e két súlyos kórnak: a 8 alapítványi, össze

sen pedig 80 fölszerelt ágygyal ellátott kórház inegnyíttalék 

egyéb betegségben sinlődők számára is , teljes ellátásért 30 p. 

kr napidij mellett. Ez intézet 15,000 pftnyí alaptőkéjével azon 

helyzetben van ugyan jelenleg, hogy naponként 20— 30, éven

ként 2 — 300 , sőt több beteget is ápo l: azonban, mivel tágas 

helyiségeinél fogva naponként 200 egyén elfogadására is ké

pesítve volna; megyénk jobbjai folytonosan oda törekesznek, 

hogy az alaptőke évről évrei öregbítése mellett, idővel már ne 

80, hanem 200 fölszerelt ágygyal rendelkezhessék ez intézet; 

sőt, mivel eddigi használata a magas napi díj mellett szegé

nyeinkre nézve csaknem lehetetlen, hogy díj nélkül nyújthas

son enyhülést minden segélyét igénylőnek.

Lépjünk ki most már a főbb utczák házsorai előtt 4 — fi 

láb szélesen kirakott járdára; vagy emelkedjünk azon délre 

terjedő hegyágazatok, szőlőhegyek egyikére, melyről a város 

rajza épen fölvéve van: s vessünk egy átalános tekintetet a 

421 házban 4000 lelket számláló megyei fővárosra.

Iine ott jobbra, ama terebélyes tölgygyei szemben látjuk 

a megyei kórházat, átellenében a városit. Középeit ama két

emeletes épület, melynek csak kétszárnyu hátrésze s alatta az 

egy emeletes tömlöcz és levéltár látható, a vármegyeház. Ezen 

ép oly díszesen , mint szilárdul épített megyeház elfedi azon 

ódon tetejű h. Eszterházyféle emeletes tiszti lakot, melynek 

nagy teremét választá Csokonay a vitéz, a magyar irodalomban 

egyedüli víg eposzának színhelyévé. A nagy templom és ezen 

épület közt van az egyemeletes elemi tanoda, mely már több 

évtized óla ily fölirattal díszéig: „A HAZA KIS POLGÁRAI

NAK“ . Ezeknek szemközt a földszinti gymnasialis épület. E 

mögött az egyemeletes városház, csendőr-laktanyává alakítva.

Ezen épületek közt, mint a város központján, hova négy 

u'cza fut össze, van a zöldségtér. Itt van a díszes egyemele

tes vendéglő. Ezen vonalon van azon mintegy 20 kereskedelmi 

bolt, mely e várost és kis környékét eléggé képes ellátni. Innét 

vezet délkeletnek egy utcza a már említett sétatérre, melytől 

csak a szigetvári országút választja el a Zsiray ügyvéd által 

néhány év óta felállított fürdőházat. Az említett főtértől nyu

gatra van a gabnatér, hol nem annyira a földmivelést űző vá

rosiak, mint inkább a közel zseliczi szegény nép s a kanizsai 

kereskedők megbízottjai a vevő felek. A város szélső nyugati 

részén van a sertéstér, melyet a belvár épületalapjaíra emelt 

urasági sorház s ennek közelében azon egyemeletes magtár 

zár b e , mely elvitázhatlanúl a régi várnak épületmaradványa. 

E hely képünk látkörén már kívül esik.

Íme így áll megyénk székvárosa jelenben! Ha pedig a 

városi tanács által már ez év folytán felállított, szegény-leányok 

növcldéje mellet, a nagyrészt szőlő és mezőgazdasággal fog

lalkozó nép kisdedeinek biztosítására még óvóda is állittatik s 

nem lesz elfeledve egyéb szükséges intézkedések mellett a sze
gényebb osztály napi keresményét jövedelmezőig biztositó s 

a kereskedelem élénkségét nem kis mértékben emelő takarék

pénz- és magtár sem; mindenek fölött pedig ha mielőbb léte- 

sittetik a már megkezdett pécs-, kaposvár-, n. kanizsai országút, 

mely a megyei kereskedésnek átmeneti központjává Kaposvárt 

tenné: úgy e városnak jövője, folytonos emelkedése, hosszú 
időre biztosítva lenne.

TOMPA MIHÁLY.
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— Vnliot Imrétől. —

Megismervén hazánk egyik derék magyar városát, most 

már ismerjük meg egyik legderekabb költőjét is , Tompa 

Mihályt, ki egyébiránt sokkal ismeretesebb, sokkal kedvel

tebb , semhogy személye s müvei hosszas ismertetésére szük

ség volna.

Nekem ő igen jó  barátom, irodalmi vállalataimnak , hihe

tőleg szellemük- s irányuknál fogva, folytonosan htt dolgozó

társa , s ismerve a rokon- és ellenszenv vonz- es ellökő ere

jét, nem lehetne csodálni, ha némileg elfogult volnék is iránta. 

Különben nem lévén versiró, mindenesetre méltányosabban 

irhatok felőle, mint kisebb nagyobb mértékben irigy verseny

társai.

T. született Rimaszombatban, 1819-ben sept. 29-kén. 

Apja, ki egyébiránt szegény nemes ember volt, nagyon nemes 

dolgot vitt végbe, midőn ily jeles fiúval ajándékozá meg a ha

zát. Iskolai pályáját Sáros Patakon végezé, honnan vele együtt 

sobjóravaló magyar ember került m árk i.—  1842 táján lépett 

föl az Athenaeumban, mint ujabbkori jeles íróink inüiskolájá- 

ban, s tartalmas, csinos költeményeivel egyszerre magára voná a 

közfigyelmet. Később majd minden szépirodalmi lap-, folyóirat— 

és almanachban növekedő sikerrel írt. —  1845 végén Pestre 

jö tt, hogy ügyvédi pályára lépjen, de véletlenül meghívást 

kapván papságra, amazt abba hagyá s kelemén magányába 

vonult, honnan sok kellemes olvasmánynyal lepé meg gazdag 

költői ere a magyar közönséget. — 1846-ban jelentek meg 

Népregéi rendkívüli hatással. —  1847-ben „Tompa Mihály 

versei 1-ső kötet“  vegyes költeményei. Ugyanazon évben a 

Kisfaludy-társaság tagjává választatott, míg a tudóstársaság 

sem őt, sem Petőfit tagságra nem méltatá. Ugyancsak 1847- 

ben ,Szuhay Mátyás* pályakölteménye dicséretre és külön díjaz- 

tatásra érdemesíttetett. 1848-ban ö is, mint sok más okos em

ber, fölkereső Grafenberg életadó forrásait, s kirándulást tett 

Ausztria- és Poroszországba. —  1852 ben „Regék és be- 

szélyek“ czimü költeményei jelentek meg. —  1853-ban gyö

nyörű „Virágregéi“ , melyekkel a magyar költészet tiindéri 

kertjét, mint egészen új növényekkel gazdagítá. —  1854-ben 

„Vegyes költeményeidnek 2-dik kötetét Friebeísz ndá ki, s oly 

nagy kelete volt e közkedvességü munkának, hogy második 

kiadást kellett rendezni belőle. —  Tompa jelenleg Gümürine- 

gyében Hanván, mint pap , mint nős ember, falusi magányban 

él, s habár nem rég egy halotti beszédét nagyon megdicsérték, 

azért valódi hivatása még sem a papi pálya.

Mit mondjak költeményeiről ? ha csak azt nem , mit min

den lelkesebb, értelmesebb olvasó érzett és gondolt, mikor 

azokat olvasá. Tompa, ellenkezőleg nevével, éles ész, valódi 

kültői lángész; költeményeit átalán véve eleven, gazdag kép

zelem, megható melegség, önálló eredetiség, öntudatos nyu

galom, tárgy- s előadásra nézve tiszta magyar je lle g , a külső 

formában művészeti szabatosság jellemzi. Legerősebb oldala a 

tömött, világos és bájoló költői elbeszélés. A magyar regék és 

népmondák valódi koszorús lantosa.

Mint magán-egyén, tetőiül talpig becsületes, nyílt ma

gyar ember, liü fia a természetnek, s jelleme csak oly tiszta 

és nemes, mint költészete. Az isten éltesse őt, mint nemzetünk 

egyik büszkeségét, hosszú időkig hazánk dicsőségére! —
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Arczképét köre rajzolva 1846-ban én adtam ki, de mint

hogy azóta sok víz lefolyt a Dunán, s Mihály barátunk néhány 

száz példányban nyomatott arczképét, csakúgy mint a Vaj

dáét, Petőfiét, Czuczorét stb. mind elkapkodák, helyén talá

lom a költő arczképét most már egy egészen uj s nagyobb 

közönség előtt megismertetni.

REGE A SZTRACZENÓI SZIKLAKAPURÓL.
— Tompa Mihályt«»!. —

Ne légy a földhöz háládatlan ,

Kinek küszünhedd a mid csak van!

Sziklás medrében habzik a Garam 
Futamva egyhangú zajával;

Csábitó szép völgy! melyet a fenyő

—  Míg jóíllatot hoz dúsan elő — 
Örökzöld ernyővel beárnyal.

A hol minden lépten nyomon 

Más, változó kép csábja von:

Itt mint virágkert rád nevet. 

Szemlélsz tovább vad bérczeket 

Egymás hátára ágaskodva ; —

Alól barlang, a vén hegy odva.

A sztraczenói hegyszorosban 

Magas sötét szirtkapu á l l ;

Tekints föl rá s kebled megdobban 

A mint az ív alá ju tá i;
S bősz órjásokat lát a képzelet,

Kiknek vas-karja szíriét szírire vet.

Pedig, mikép él a regében,

A g n ó m o k  épiték e szirtfalat,

Kicsiny, arasznyi teremtések,

Kiknek országa van a föld alatt.

Morzsákból épült, s felépült, mivel 

Az egyesült erő csudát mivel.

S ez úgy történt, hogy a gnómfejdelem,

Ki Hollókőnek gyomrában 

Lakik gyémánt-palotában,

Megnősülvén menyasszonyért megyen.

Nepe az alatt, —  míg a Told aludt —

Uakott számára diadalkaput.

S midőn az éj késő óráiban 

A násznép bevonult alatta:

V irág, lomb, kalász, gyémánt és arany

—  Alant s fent a földnek mi kincse van, —  

Halmozva volt az ívre rakva;

Körül száz bűvös lámpa gyű l, —

S mindez szelíd példázatul:

Hogy a pár élte tartós légyen 

Ifjúságban, örömben, fényben.

Boldog volt a pár, —  s boldogsága 

Egész vidékre átszívárga:
Kalászt, füvet hozott a hant,
Aranynyá vált a durva kő a hegyben, 
Agon-bogon a méz s olaj megcseppen, 

Áldás fent és áldás alant!

Mely a tájra még dúsabban kihat 

A gnómkirálynö m i d ő n  s z ü l  f i a t ,

És dajkát választ a király 

A felvilág lakóinál.

De nem a paloták hüsbúvó gyermeke 

Leve a fényes kis herczeg ringatója,

—  Magasan született alant nem szereti, —  

A föld harmatától ki lábát is ó jja ;

Hanem a ki van e jó  anyához közel,
Ennek hű emlőin csüggve közvetlenül: 

Királyfi dajkája egy szép pórleányban 

Földmives kalibák lakóiból kerül.

S csak ekkor érzé még a nép 

A föld kegyelmét vollakép,

Mert hova betért, a hol megjelent 

A gnómherczeggel a leányka :

Örömre zendiilt a föld színe fent,
Bőség s öröm serkedt nyomába.

Történt pedig hogy a v ö r ö s  v i t é z ,
Ki majd eltűnik majd előkerül,

Orczája fényes, pillantása hő ,

S tüzes nyilat hord ívén fegyverül;

Kinek csak egy futamodás 

Táinadattól enyészetig:

Meglálja a kis herczeget 

S legott a lány után esik;

És k é r i, kéri szüntelen :

A d d  n é k e m  e z t  a g y e r m e k e t !

De nem hallgat rá a leány,

Kit unszol, ám ít, fenyeget.

És mindaddig k e r ü l g e t i  

Sok édest, szépet mond neki,

Addig jár-kél utána 

Csel-hálóját kihányva:
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Míg csábítás- és ígérettel 

Eltántorítja a leányt, —

Ki végre így szó l: i in h o 1 v e d d  el ;

S alant, a tündér-palota 

A tettre összerendül 

Boszútól, gyötrelemtől.

A gnómok s a vörös vitéz között 

Támadt hosszú vad küzdelem ;

Amott a nagy szám, itten az erő 

Feküdt a harczi mérlegen.

Sokáig tartott a csata,

De egyik fél sem lankada,

Elbusúlt amaz, és ez vakmerész,

Végtére is g y ő z  a v ö r ö s  v i t é z .

És a királyfi martaléka lön.

—  Elsárgult, fonnyadt fü fa a mezön.

Akkor a gnómok bús királya 

Elköltözött más messzetájra;
Szaván a fényes földcsarnok bedül,

S a múltra útaló emlékjelül 

Nem enged fenmaradni egyebet,

Mint a s z i r t k a p u t a mély völgy felelt, 

Melyen görnyedve hordta át 

A nép a hegynek aranyát.

S hogy elköltözött a föld szelleme: 

Termékenység, áldás elmúlt vele; 

Halmot, tetőt sovány avar 

Szomorúan, gyéren takar;

Ks a hegyek gazdag gyomrában 

Gyémánt helyett hitvány kavics maradt* 

Ki fényes kincsért száll a föld a lá :

—  A hálátlanság elváltoztatá, —
Arany helyett talál sötét vasat,

Melyből lesz sebző, rontó fegyver, —  
Az árulás így megver!

Háládatos légy hát a f  ö I d iránt, 

Honnan vevéd eredeted;

Melyben számodra só , kenyér terem. 

Forrás buzog fel titkos csöveken

S hol végső ágyad is veted!

Máskép kegyét megvonja tőled, 

Bojtorjány futja el meződet,

Üszögöt hoz a tiszta mag;

Kincsek helyett kö és agyag 

Mit ád a bányák ürege. —

—  Azt példázza ez a rege. —

A NYOMDÁSZAT, A SAJTÓ ISMERTETÉSE.
— Dieues Lajostól *). —

I.

Hova tovább élünk, hála az értelmiség istenének, mind

inkább tapasztaljuk , hogy a könyvek, folyóiratok és hírlapok 

száma tetemesen szaporodik; a mi világos és elvitázhatlan 

tanujele annak, hogy az olvasó közönség is nötlön növekszik.

Szőrszálhasogató emberek felhordhatnának ugyan állítá

som ellenében egy sereg bukott hírlapot, félbenhagyott folyó

iratot s számtalan olyan könyvet, melyeket a szerzőn , javitno- 

kon és könyvvizsgálón kivül senki sem olvasott vég ig; de én 

ekkor könnyű szerrel említhetek olyan lapokat és könyveket, 

melyek alig hogy megjelentek, úgy elkapkodá az o l v a s ó  

k ö z ö n s é g ,  hogy rövid idő múlva írmagul sem lehete a bol

tokban egy példányt is kapni azokból, s ráadásul még azt ta

lálnám állítani: hogy a nemkelendő munkák vagy tárgyra, vagy 

előadásra, vagy szerkesztésre s néha talán mindnyájára nézve, 

nem találták el az olvasó közönség Ízlését; s e miatt maradnak 

otthon, mint némely szép derék leány, a kiről roszat ugyan 

nem lehet mondani, de még sem akad vőlegénye, mert az 

ispánnak nagyon kisasszonyos, a tiszteletesnek nem eléggé süti 

le szemeit, az éltes tensúr attól tart, hogy nagyon csinos, 

jegyzőnek, tanítónak pedig úgy látszik, hogy s o k b a  k e 

r ü l n e ,  sat. hanem azért valamint abból, hogy Mimi, Neszi, 

Ilka, Lila kisasszonyok vén lányok maradtak, épen nem lehet 

következtetni, hogy se pap, se jegyző, se tensúr, se ispán 

nem kíván házasodni: szintúgy nem szabad nehány nem kelendő 

könyvről azt következtetni, hogy az emberek nem szeretnek 

olvasni. Dehogy nem szeretnek, szeretnek biz azok, csak jó , 

olcsó és könnyen érthető érdekes olvasmányhoz juthassanak, 

mert régen átlátta azt úgy a müveit mint a köznéposztály, hogy 

az olvasmány az ész köszörüköve, mely azt élesíti és pallérozza.
Azzal tehát tisztában volnánk , hogy szeretünk olvasni; 

de ha valakinek eszébe jutna, például midőn valami érdekes, 

épen frissében érkezett hírlapi czikket, vagy valami tanulsá

gos avagy kedvderitö mulatságos könyvet figyelmes társaság

ban közreolvasnak, e kérdést bocsátani k ö z r e :  vájjon hogy 

lehet képes az a nyomdász oly szép rendben, oly ékes kezdő 

és egyenlő futó betűkkel, azt a temérdek könyvet, meg azt a 

sok mindennap megjelenő hírlapot előteremteni, vagyis miké

pen megy az a könyvnyomtatás végbe; nagyon könnyen meg

történhetnék, hogy se jegyző, se tanító, se ispán, se szolga- 

b iró , de még talán maga tisztelendő úr se tudna a kérdésre 

alaposan megfelelni, a mi nekik annyival kevésbbé válnék ki

sebbségökre , mert maguk azon irók is , kiknek munkái egy

mást kergetik a nyomdákba, legnagyobb részt felakadnának, 

ha váratlanul hevenyészve kellene a sajtót részletes eljárásai

val s föalkatrészeivel úgy leirniok, hogy más , a ki soha sem 

látott nyomdát, tiszta fogalmat szerezhessen arról.

Azt nem kétlem, hogy minden féligmeddig írástudó, úgy

nevezett honoratior vagy kékbeli ember bölcsen tudja, misze

rint hajdan, még a nyomdák feltalálása előtt nagy költséggel 

és fáradsággal i r t á k azon néhány könyvet, melyek évről évre 

drága kincsül lassan szaporitgaták az uralkodók, főpapok, egyc-

* )  Ezen czikknek világos és kellemes irmódjúval I). L. úr bebizonyít«, 

hogy valódi mestere az igazi népszerű előadásnak. S i e r k .
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temek s egyik másik vagyonosabb zárda könyvtárát. Azt is 

tudják, hogy a 14-dik században valami Gutlenberg nevii em

ber Németországban feltalálta a könyvnyomtatás mesterségét: 

^le hogyan jött ezen világhódító eszmére, minők voltak első 

«szközeí, hogyan tökéletcsbiiltek ezek a mai napokig, a tökély 

milyen fokán áll most azon szivet és lelket tápláló, nemesbitő 

•dicső találmány, melynek ezer meg ezer más hasznos fölfede

zés és találmány, gyermekei és unokái, szóval: hogy mi tör

ténik a nyomtatott könyvekkel azon percztől fogva, melyben az 

iró kibocsátá kezéből a kéziratot egész addig, mikorra a könyv

kötő műhelybe s innen a könyvárus boltba vagy egyenesen az 

olvasó kezébe kerül, —  hogy minő tulajdonképen az a nyom

dászat, arról —  ismételve mondom —  maguk az irók és szer

kesztők között is igen igen kevesen bírnak körülményesebb 

ismerettel. Pedig ha illik, hogy szegről végről tudja az ember, 

minő ekével és hogyan szántják fel a földet búza a lá , melyből 

kenyér, kalács, és számtalan étkeink készülnek, —  miféle 
szerszámmal kapálják a szőlőt, borsót, babot, burgonyát, —  ho

gyan készítik a töltött káposztát, azaz hogy ismerjük azon 

munkálkodást, mely állal testi e 1 ed  e 1 h e z  j  u t un  k: bizo

nyára épen nem lesz fölösleges közelebbről megismernünk 

azon óriás tölcsért is , melyen annyi gyönyörű szép s hasznos 

tudományt töltögetnek a világ fejébe, —  értem a nyomdásza

to t , annak eszközeit és személyzetét, melyek működése és 
szorgalma által s z e l l e m i  t á p l á l é k o t  nyerünk.

Minthogy a „Nagy világ képekben“ mindenki iránt mél

tányos óhajt és iparkodik lenni; természetesen első kötelessé
gei közé sorozta azokról tehetsége szerint megemlékezni, a 

kik nélkül a „Nagy világ“ se képekben, se képek nélkül világot 

nem láthatna. Ezek a mi legtíirelmesebb dolgozótársaink, a 

szedők és nyomdai munkások, őket fogjuk műhelyeikben betűit 

és gépeik közepett, midőn legszorgalmasabban dolgoznak, föl

keresni. Mielőtt azonban nyomdába vezetnők az olvasót, érde

kesnek tartjuk a nyomdászat eredetével és feltalálójával rövid 

vázlatban megismerkedtetni.

A tizennegyedik század közepe táján oly bőséges jólétre 

•emelkedtek a nevezetesebb német városok szerencsésen űzött 

kereskedés útján , hogy dúsgazdag polgárai szinte szükséget 

szenvedtek vagyonuknak megfelelő mulatságok, pénzes em

bernek való időtöltés dolgában, s ezen szorult állapotukban 

koczka- és kártyajátékhoz folyamodván , érdekes és jó  hasz

not hajtó üzleti czikk kezde lenni a játszó kártya, s mint afféle 

kapós unaloműző czimborát, napról napra csinosabb alakban 

iparkodtak kiállítani a kártyacsinálók, s mind nagyobb és na

gyobb menyiségre lévén szükség, valami alkalmas szaporító 

módról is kelle gondoskodniok.
Hol s mikor találták fel a kártyajátékot, s ki csinálta az 

első kártyákat, azt bizonyossággal nem lehet megmondani, 
sehol sincs följegyezve melyik nemzet (iát illeti e dicsőség; 

annyit gyanítunk , hogy magyar nem volt, mert akkor tájban 

sokkal izmosabb marka volt a fegyverforgatásban edzett ma

gyar embernek, semmint festői ecsetet foghatott volna; pedig 

az meg van irva, hogy a legrégibb kártyákat szabad kézzel 

festették , s az egész kártya a kártyajegyekből állott, egyéb 

semmiféle más kép nem volt rajtok. A mint a kelendőség nö

vekedett, úgy kezdték a kártyákat szaporítani, hogy a jegyeket 

fatáblára metszették kiálló (nem bevésett) vonásokkal, aztán 

bekenték festékkel, papirt tettek rá és sajtóban lenyomtalták, 

s annyit csinálhattak ily formán ugyanazon tábla segítségével, 

a mennyire szükség volt.
Hogy a szemnek is kedvesebb látványul szolgáljanak a 

kártyák, nemsokára a jegyeken kivül más alakokat is metszet

tek a fa táblácskára, többnyire valami hírneves vitézt, vagy 

kedvelt szenteket, s ezen képek alá s z a b a d  k é z z e l  í r t á k  

o d a  az  á b r á z o l t  s z e m é l y e k  n e v e i t .  De nem sokáig 

tarthatott ez így, mert nagyon természetesen. kelle akadni

olyan embernek, a ki így gondolkozzék: ha az emberi alak 

arcz- és tagvonásait ki lehet a fatáblán metszeni, miért ne 

lehetne a b e t ü k e t ,  az í r á s  v o n á s a i t  is kimetszeni.

Nagyon sokszor megesett már az, hogy valamely új talál

mány egészen más czélok elérésére fordittatott, mint a mely

ből az első kísérlet történt, és hasonlithatlanul nagyobb esz

mék sarjadzottak az ős gondolatból, mint a minő maga az ere

deti első gondolat volt. így történt a legelső kőre metszett 

kártyákkal is. Egyik alkalmazás a másikat követte, és senki 

sem gyanítá, hogy mindinkább közeliinek oda, hova tulaj

donképen senki sem iparkodott.
A fametszelü képekkel megismerkedvén a papi rend, 

csakhamar azon gondolat szülemletta kegyes atyák elméjében, 

hogy ez utón nagy szolgálatot lehetne a szent hit ügyében 

tenni, ha t. í. a szentirás föszemélyeit ily képekben nagy szám

mal lenyomván, a jámbor hívők között elterjesztenék ; mert 

tudni ke ll, hogy akkoridőben egy írott bibliának rendes ára 

1000 a r a n y  f o r i n t  volt, s nem is használt volna az sem

mit az akkori tudatlan nép kezében , mely olvasni nem tudott, 

de a képeket megérthette.

Minthogy ezen szent képeket fölöttébb megkedvelte a 

keresztyén nép , arról is gondoskodott a papság, hogy ingyen 

juthasson hozzá, és lassanként egyes szentek helyett egész 

szentirásí történeteket ábrázoló csoportokat készíttetett, külön

féle aláíróit nejekkel, versekkel vagy kegyes mondatokkal, 

így támadt az a hires s z e g é n y e k  b i b l i á j a ,  mely a 

h í r s c h a u i zárda ablakfestvényeí után 40 ó és új szövetségi 
történetet ábrázoló képből áll, s oly ritkaság, hogy 1815-ben 
egy angol herczeg, biblia-gyűjteménye számára 2000 s egy

néhány pfton vásárolhatott csak meg nagy iigygyel bajjal egy 

teljes példányt. Úgy ezen biblia, mint egyéb azon korbelí fa- 

metszvények alakjai rajzban ugyan esetjenek, idomtalanok, de 

a mi magát a m e t s z é s t  illeti, sok ügyességről és könnyű

ségről tesznek tanúságot.

A szegények bibliája ismét egy lépcsővel közelebb ve- 

zete a nyomdászat feltalálásához, mert a papok már szent ké

pek nélkül csupán Írásban kezdték a szentírásból egész lapo

kat fatáblákra metszetni, am i terhes munka volt ugyan, de 

mégis sokkal több leírási' fáradságot kiméit meg, mert egy 

ilyen metszett tábla után annyi példányt csinálhatott az ember, 

a mennyit szeretett.
Milyen lassú munka volt ez, s mily tökéletlenek és «lom

talanok lehettek az így készült könyvek, abból következtet

hetni , hogy kellő eszközök és elegendő sajtók hiányában az 

írásos fatáblát bekenték tentaforma festékkel, rátették a pa

pírt, azután valami simító szerszámmal dörzsölték, hogy a fa- 

belükről a festék a papírra nyomuljon. Attól még messze vol

tak, hogy a túlsó lapra is tudlak volna nyomni a nélkül, hogy 

a másikat elrontsák, tehát mindig csak a papír egyik lapjára 

nyomtattak, s bekötéskor a két egymásra következő lapot ösz- 

szetapaszlotlák.
Ki volt a legelső, a ki ily lapokat alkalmazott, nincs meg

írva. Hihetőleg gyakorlat utján az írás nélküli képekre neves 

képek, ezek után meg a képek nélküli írásos táblák követ

keztek egymásután, inig végre a fokonkénti haladás könyv

nyomdászattá fejlődött.

A németek mellett a hollandusok is igényt tartanak ezen 

legnemesebb találmány dicsőségéhöz, valami Janszoon Lő- 

rincz, egyházfit, emlegetvén honfiaí közü l, ki a nyomdásza

tot feltalálta volna; hanem a németek azt mondják, hogy min

den nyomtatvány a mit Janszoon uramtól felmutathatnak a hol

landusok , csak fatábla után készüli, és az ö honfiuk. G u t 

l e n b e r g  János volt a legelső, ki azon gondolatra jö t t ,  

hogy minden belül elkülönözve kell kimetszeni, s ezen gon

dolatát életbe is léptetve, mozgóbetükkel szerelte fel a 

I egelsö könyvnyomdát.



75 76

Nem időzhetünk annak feszege- 

tése mellett, mennyi joggal követel

hetik a hollandusok a nyomdászat fel— 

födözését honfiuk, Janszoon Lőrincz 

egyházfi részére, azt sem kutathat

juk szigorú pontossággal: melyik évet 

illeti szorosan a nyomdászat feltalá

lása, mert ezen adat fölött a történet

tel foglalkozó tudósok sem állapodtak 

meg egy értelemben; hanem áttérünk 
azon férfiúhoz, ki a világot fegyver 

nélkül meghóditá, — ki a keresztyén 

vallás felvirágzása , megállapodása 

után világ kezdetétől mai napig a 

legfülségesebb és legüdvösebb szel

lemi átalakulást eszközle; előmozdí

totta és biztositá véghetetlen nagybe

csű, leirhatlan értékű találmányával 

a szellemi haladást oly ellenállhatla- 

nú l, hogy hasztalan iparkodnék azt 

akár durva e rő , akár oktalan elfo

gultság kitűzött ösvényén megállítani.

Ha elfogultság nélkül jól figyelembe veszsziik a világ ál

lapotát, úgy mint volt a nyomdászat feltalálása előtt, s részre

hajlás nélkül összehasonlítjuk a mai világgal, azzal a világgal, 

melyei a sajtó ujjáteremte; el kell ismernünk, hogy világ ke- 

dctétől fogva Krisztus urunk megjelenése után, —  kit mennyei 

atyja azért kiilde alá, hogy a bűnök undok fertőjében fuldokló 

emberi nemzetet váltsa meg, s oktassa a mennyei igazságra, — 

nem részesült az összes emberi nemzet becsesebb isten áldásá

ban egy ember álta l, mint a melyet Guttenberg János hozott 

magával. Az ő találmánya tagadhatlanúl hatalmas előmozdítója 
volt azon mennyei igazságnak és szent tanoknak is , melye

kért az isten fia kínos halált szenvedett; mert legelső és leg

fáradságosabb munkáját, —  mondhatni —  kizárólag a szent 

biblia terjesztésének áldozá.

És mily óriás sikerrel terjedt, s mai napokban is ferjed a 

szent könyv Guttenberg találmánya által, ahhoz képest a mint 

ö előtte szaporodhatott, csak némiképen lehet hozzá vetni, de 

tisztán tökéletes arányban kimutatni teljes lehetlen.

Guttenberg előtt, élete legnagyobb részét abban töllötte 

egy-egy jámbor szerzetes, hogy festő-ecsettel s írótollal ke

zében ott ült csendes szobácskájábán, és festette külünbféle 

sziliekkel nagy szorgalommal a kezdő betűket, sőt némely dí

szesebb kötetét meg is aranyozta , azután megszámlálta a so

rokat, a sorok egyes szavait, a szavak betűit, s gépszerü be

tanult ügyességgel híven lemásolta az előtte fekvő drága és 

ritka példány sorait, szavait, betűit számtalan esetben a nélkül, 

hogy értené avagy csak sejtené is a drága szellemi kincset, 

mely a holt betűkből azok lelki szeme közé ragyog, kik je 

lentésüket felfogni képesek, mert az egyház férliai között is, 

kiknek tetemes része csendes falak közé vonult a világ zajá

tól , s folytonos elmélkedés volt egyházi kötelességeik mellett 

napi foglalkozásuk, igen mérsékelt számmal valának, kik a 

könyvtárak néma bölcseivel szorosabb ismeretségben éltek. 

Nagy különbség volt akkor időben azon szerzetes közt. ki a 

könyveket le tudta másolni, és a között, a ki azok tartalmát 

tisztán értette s képes volt világosan előadni, megmagyarázni.

Ha előveszszük azt a tulajdonszeru , s a maga nemében 

m e s s z e 1 á t ó t . melyen át nemcsak az orrunk elé, hanem a 

hátunk mögé is látunk —  értem a türtépettant —  s arra for

dítjuk a múlt idők felé, és nézzük rajta a régen múlt időt az ö 

méhében fogamzott óriással, az ó világgal: úgy vagyunk vele, 

mint a ki egy rendes látcsövet véknyabb végével forditna va

lamely kietlen sivatagon épült nagy város felé, és látna h o 
m á l y o s  k a r i k á b a  foglalt, nem egészen világos képet.

melyen egyes tornyuk és paloták magasabbak, nagyobbak 

ugyan a többi épületeknél; de az egészen némi bántó törpe- 

ség ömlik el, melyet tetemesen előmozdít, a képnél sokkal na

gyobb homályos gyűrű, mely körülövedzi, s mint egy sötét 
tenger elszigeteli.

Épen olyan volt az ó világ.

Senki sem tagadhatja meg tőle , hogy voltak hatalmas 

nemzetei, melyek azon idők észjárása szerint büszkék lehettek 

oroszlánszívű hőseikre. De az ünnepelt, sőt gyakran istení

tett hősök az elragadtatással bámult művészek, s a mélytudo- 

mányu bölcsek a tudatlan néptömeg homályában, s buta rabszol

gák sötét hullámai között lengő egyes szigetek valának.

Miért volt a nép tudatlan, a rabszolgák sokasága buta, 

annak egyszerű oka abban re jlik , hogy a dicsőített hősek 

erénye, legnagyobb részt edzett testök nyers erejéből szilaj 

bátorsággal párosítva, —  dicsőségük az erő korlátlan uralko

dása- és megalázott rabszolgák, legyőzött elleneik, sokaságá

ból állott, —  a bámult művész szolgája volt a hatalmas p á r t 

f o g ó n a k ,  s alárendelt helyzetében a magas maecenas kegy

mosolya mellett csak másodrendű sarjuhajtás volt babérkoszo

rújában a köznép együgyű bámulata. A bölcsek pedig, —  az 

ó világ bölcsei, —  a helyett, hogy felkeresték volna tudatlan 

embertársaikat, szórva közéjök az igazság és tudomány szent 

inagvát, többnyire elvonultak az emberi társaságtól; mint pél

dául Diogenes, a kit napjainkban minden bölcsesége mellett 

aligha tébolydába nem kUldenének, ha éjjel nappal hordóban 

laknék, s midőn néha kiütné is az orrát, akkor meg égő lámpás

sal keresné fényes nappal az embereket, holott akkor is csak

úgy sütött isten egén a nap, mint most.

Történeti botlás lenne azt vitatni, hogy kivétel nélkül ke

rülték a régi bölcsek a népet; mert a pogányák között voltak 

egyesek, kiknek rendes tanítványai valának, s oskoláikon kí

vül sem fukarkodtak a jó  tanácscsal, ha látták, hogy jó  hasz

nát veheti, a ki megfogadja, —  a szentirásból ismert próféták 

pedig épen kiállónak a nyilvánosság piaczára, s bátran szem- 

beszállva a nyers erővel és önkényes hatalomma , szót emel
tek az igazság mellett.

D e , mind kevés, igen csekély volt az ö számuk a tu

datlan buta nép sokaságához képest, mivel pedig az é l ő s z ó  

e l r e p ü l  s c s a k  az i r o t t  s z ó  m a r a d h a t  f e n n  

é v e z r e d e k i g ,  a régi írásmód és Írószerek tökéletlensége 

s az írástudók rendkívül csekély száma mellett lehetlenség volt 

egyes bölcsek tudományát kellő gyorsasággal az egész emberi 

nem között elterjeszteni mindaddig, mig az írott szó gyors sza

porítására ki nem rendelé isten az egyszerű mainzí polgárt, 

Guttenberget.

Mielőtt Guttenberg a könyvnyomdát feltalálta, olyformán 

volt az olvasni nem tudók sokasága és könyvek nagy ára s 

ritkasága, mint a békó lánczszemei, melyek egymást is fogva 

tartják, annak szabad haladását is gátolják, kinek lábait bilin

cselik. Mert a könyvek drágák voltak, nagyon csekély volt 

aránylag a vagyonosabbak között is azok száma, kik használni 

tudták volna azokat, az Írásbeli tudatlanság pedig oly általános 

volt, hogy az országok nagyai sőt fejdelmi ivadékok között is 

találkoztuk hírneves vitézek, kik midőn nevüket kelle aláír- 

níok, kardjok markolata tetejét nyomták az aláírás helyére, a 

melybe be volt a nevök vésve, s így pótolták írásbeli tudat

lanságukat ; és megfordítva : mivelhogy az olvasni tudók szá

ma éktelenül csekély volt, ha lett volna is több könyv, nem 

volt a kihasználja. Híjában feküdt volna az akkori köznép mes
tergerendáján biblia, imádságos-, énekeskönyv, s a naptár ; nem 

volt akkor sem öreg apó, sem anyóka, sein oskolás gyermek a 

ki az üsszegyülekezett háznép előtt felolvasta volna, dehogy is 

lehete képes egyszerű embernek ilyen kincs birtokába jutni, mert 

utána ment volna a mestergerenda házastól, lelkestől, minde

nestől , sőt aligha kikerült volna egy mostani birtoku paraszt
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gazda vagyonából az akkori pénzviszony szerint két három 

könyv ára.

Mennyi bálával tartozunk a gondviselésnek, ha elnézzük a 

népet, midőn egyházba megy kiki énekes vagy imakönyvvel 

hóna alatt, ha betérünk valamely tisztességesebb nyilvános 

helyre, s kazal számra látjuk a hírlapokat, melyeket minden

nap frisek váltanak fe l, kínálkozni a vendégnek, hogy tekint

sen beléjök s lássa egy óra folytán körülbelül mi történik az 

egész világon! Es mily szép reményeket táplálhat az elfogu

latlan csüggedetlen ember , felebarátainak bizonyosan bekö

vetkezendő felvilágosodása iránt, ha vizsga szemmel tekinti a 

nyomdák óriás működését s a tökéletesedés felé törekvését, 

melyek első alapját következőkép veté meg a többször neve

zett Guttenberg János.
A mint a kártyaalakokról és szentekről egész a fatáb

lákba metszett szentirásig haladtak, Guttenberg úgy tapasz

talta , hogy roppant munkába keriil az, ha például egy, 500 

lapból álló könyvnek ugyanannyi táblát metsz az ember, s még 

inkább nem tetszett neki, hogy a táblára metszett betűket 

semmi egyéb könyvre nem használhatja, s azon gondolkod

ván : valljon mikép lehetne például a biblia betűit, akármi más 

könyv nyomtatásához is felhasználni; vön egy fűrészt, szét fűré

szelte szépen a betűs táblákat úgy , hogy minden betű el volt 
egymástól választva, s azzal allitotta össze a melyikkel neki 

tetszett.
Hogy tisztán, világosan megértsük a különbséget, ve

gyük e két szót : á r o k, f e k e t e. Az elsőben van négy betii, 

a másikban hat. Ha a vésnök valami, akár érez-, akár fatáb

lába metszi e két szót, soha sem lehet azok betűit egyébre hasz

nálni, ha milliomszor nyomják is le mindig csak á r o k  és fe 

le e t e szót adnak az egymással összeforrott hetük ; ellenben a 

nyomdász, kinek minden betűje külön á ll , az á r o k  szót tüs

tént szétszórja, mihelyt annyiszor le nyomta a mennyiszer 

szüksége volt reá , és tetszése szerint ezen szavakat rakhatja 

össze ugyanazon négy betűből : á r, k á r, rák, k o r, s ha pél

dául ezen szóra van szüksége k á r o s  oda nyúl az s-ek közé, 

kivesz egyet, helyére állítja , s kész a s z ó ;  —  a f e k e t e  

szóból ezeket csinálhatja a nyomdász : k e f e, t e k e, e k e, t e, 

s addig használhatja betűit, minden képzelhető szavak össze

állítására, míg csak el nem kopnak, ha egyik vagy másik el

romlik, kidobja s jót tesz helyébe, míg ellenben a vésett szó

ban, ha hiba történik el kell dobni az egész táblát s újat vésni 

helyette. Azt hiszem könnyű a két rendbeli működés közötti 

különbséget átlátni s felfogni észszel, miért oly roppant nagy 

fontosságú Guttenberg találmánya.

Nagyot, igen nagyot nyert a nyomdászat Guttenberg azon 

szerencsés gondolatával, hogy a betűket m o z g ó k k á ,  azaz, 

a nyomdász kénye kedve szerint összeállíthatókká s ismét 
elválaszthatókká kell tenni. E szerencsés gondolat igaz, hogy

o legnagyobb, legfontosabb akadályon esett á t, de csak egy 

bajon segített. A tenta sokkal kevésbbé volt alkalmas nyomta

tásra, mint Írásra ; az pedig, hogy a nagy fáradsággal és szor

galommal összeállított betűkre csak úgy gondolom szerint 

nyomkodják , dörgöljék a papírt, igen tökéletlen munka volt. 

Guttenberg tehát a tenta helyett olajjal készített fekete festé

ket alkalmazott, a lassú tökéletlen nyomkodás helyett pedig a 

borsajtóhoz sokban hasonló sajtót alkalmazott.

llár nem tagadhatni, hogy e három módosítás a nyom

dászat leglényegesebb részeiben történt, mégis nagy hiányt 

kelle Guttenbergnek a sajtó első használásakor tapasztalnia ; 

űffyanis a fabetiik sokkal gyengébbek , töredékenyebbek valá- 

nak, semhogy a sajtó nyomását huzamosan kiálthatták volna. 

E baj ismét azon egyszerű gondolatra vezette Guttenberget, 

hogy e betűket érezböl kell készíteni. Ez is megtörtént, de 

minden betűt külön vésni nagy munkába került, s még sem 

voltak azok, minden iparkodás daczára , egészen egyenlők. Ez

ismét azon gondolatra vezette Guttenberget, hogy a belüket 

önteni kellene olvasztott érezböl.

Igaz , hogy sokkal nehezebb az egyszerű kiálló betii he

lyett, olyan siilyesztett metszetű a n y a b e t ü t (matrícze) ké

szíteni, a melybe az olvasztott érczet öntik ; de ha egy ilyen 

a n y a b e t ü kész, számtalant lehet nagy gyorsasággal benne 

önteni, s a betűk mind egyformák. Ezen újítást is megtette 

Guttenberg, s elkezdé a b e t ü ö n t é s t  ólomból. Annyi leg

alább bizonyos a sajtó története körül buvárkodók fölfedezései 

nyomán, hogy Guttenberg nyomdászeszközei között, melyeket 

F u s tnak , egy dúsgazdag rnaínzí polgárnak , zálogul lekötött 

ónbelük is voltak , csak az bizonytalan, vájjon metszett avagy 

öntött betűk voltak-e ?

Ki a világot s élet küzdelmeit csak fölületesen is ismeri, 

könnyen elgondolhatja, mennyi küzdelme lehetett a jó  Gutten

bergnek új találmánya javítgatásaival, s hogy mindent elköve

tett ezen felséges találmány tökéletesítésében, hogy sem fárad
ságát, sem vagyonát nem kímélte tőle, bizonyságot tesznek 

arról vállalkozó vándorlásai és vagyonbeli szorult állapota: 

mert előbb Strassburgban űzte a nyomdászatot, azután Mainzba 

költözött, a hol F ü s t  nevű vagyonos polgár két ízben adott 

neki 800 arany forintot kölcsön, hogy vállalatát folytathassa.

E kölcsön , valamint egy részben arról tanúskodik, hogy 

Guttenberg minden vagyonát vállalatába fektette; úgy más 

részt bizonyságot tesz arró l, hogy a vállalat szép előmenetelt 

tön, biztos jövővel s nagy nyereséggel kecsegteté a vállalko
zót, és hogy sokféle eszközének kelle már Guttenberg azon 

nyomdájának lenni, melyet egy ravasz nyerészkedő Füst.

i 600 arany frt biztosítékául elegendőnek talált. Egészen más 

becse volt az akkori pénznek mint a mostaninak, mert sokkal 

kevesebb volt mint napjainkban, s édes hazánkban is megesett, 

hogy olyan falut, melyért most egy pár százezer Irtot kíván

nak, elzálogíta a tulajdonos egy pár sárga csizmáért.

Az imént elmondottak 1440— 1450 évek között történ

tek. —  A kölcsön pénz szövetséges viszonyba hozta Gutten

berget F u sItal s később ennek vejével, S c h ö f f e r  Péterrel.

kiknek arczképei int itt láthatók, a kik nagy 

segítségére valának a nyomdászat tökéle

tesítésében, nevesen Schöflcmek szép írása 

|evén, szép alakú betűkről gondoskodott, 
s a sajtón tetemes javításokat tön . Füst 

nedig mint ügyes érezmüves, jó  tanácscsal 

szolgálhatott a betüöntéshez szükséges ércz- 

vegyiilékhez, mert arról hamar meggyőződ

tek, hogy az ón nem eléggé kemény, s az ónbetiik nagyon ha

mar elkopnak.
Mikorra egy egész a b c  a n y a b e t ü  birtokába jutottak, 

le volt küzdve a legnagyobb nehézség, mert könnyii volt ezen 

mintákba annyi betűt önteni olvasztott érezböl, a mennyi kel

lett, s a fáradhatlan türelmü Guttenberg közel állott azon kel

lemes napokhoz, melyek meghozandják szorgalma gyümölcsét, 

többszörösen visszafizetendik a nyomdába temetett egész va

gyont. Már ki volt nyomtatva 12 ív azon bib liából, melyet a 

nyomdászai első müvének szánt Guttenberg, s egyéb nagy 

munkákhoz is volt elegendő készlet, és a könyvek akkori ára 
mellett bizton számíthatott az első nyomdász tetemes nyere

ségre, habár hasonlithatlanul olcsóbban adná is az írott köny

veknél nyomtatványait; és ime az ö nagylelkű jóltevöje, a dús

gazdag Füst, meg lévén győződve a nagy nyereményről, me

lyet az új találmány biztosan ig ér, mielőtt még kinek kinek 
kezében lehetett volna haszonrésze, sürgetni kezdé kölcsön 

adott pénzét, s a derék Guttenberg kénytelen volt tulajdon 

nyomdáját oda hagyni tartozása fejében, a mely egészen el

nyelte az ö részét tulajdon találmányában!
Kiszorítván önalkotta t u l a j d o n á b ó l ,  mondhatni magas szel

leme teremtményéből Guttenberg Jánost, vejével S c h ö f f e r -
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re l, a ki előbb szolgája volt, folytatá F ü s t  uram az elkezdett 

biblia nyomtatását a legelső könyvnyomdában, melynek akkori 

tökéletlen alakját im itt kö

zöljük, s 1461-ben bevégez

vén azt, a legelső nagy mun

kával mutaták be a világnak 

Guttenberg nagyszerű talál

mányát. —  Guttenberget sem 

liagyá el az igazak istene, s 

ámbár a kapzsi Füst minde

nétől megfosztá, mégis neki 

jutott a dicsőség, hogy a le- 
gislegelsö nyomtatvány az 

fi egészen újból fölszerelt 

nyomdájából kerüljön a vi

lágba , ez egy ünnep és va

sárnapi breviariuinféle könyv 

volt c h o r u s i használatra, 

s 1457. april 14-kén került ki a sajtóból.

Természetében van az embernek, hogy a nagy esemé

nyekre figyelmeztető emlékek mellett szeret megállapodni, és 

az ilyen megállapodáskor az élettelen kőhalom oly élénk szí

nekkel festi a köriile történt eseményeket, a néma szobor oly 

ékesszólással regéli el a nagy tetteket, melyek hirdetésére lön 

felállítva, hogy az emlékek alakját is úgy megtartja emlékeze

tében a szemlélődő, mint valami bűbájos művészét, vagy elra

gadó szavával e szivekig és vesékig haló szónokét. És ezen 

lelkedbe vésett alak annál hivebb, annál világosabb, minél na

gyobb eseményeket rajzolt eléd, minél szebb tetteket regélt a 

néma szónok, a hideg émlékszobor. Nem beszélhet pedig na- 

gyobbszerii világeseményről semmiféle nagyobb szobor, mint 
az a szent könyv, mely Guttenberg találmányának legelső és 

legjelesebb emléke. Ismerkedjünk meg röviden külső alakjá

val, mert szinte látom a szép olvasónöt, ki elég türelmes volt 

czikkemet idáig olvasni, mint mondja epcrajkaival: „Beli sze

retném tudni h o g y  n é z e t t  k i  az a legelső nyomtatott 

könyv“.
A legelső nyomtatott biblia két kötetben jelent meg latin 

nyelven, nyomtatása mintegy 10 évig tartott. Az első kötetnek 

327. a másodiknak 3 17 lapja van. A lapok hossza 1 láb , szé

lessége 8 hüvely; a sorok két hasábban vannak, minden lapon, 

az első tízet kivéve, 42 sor van, a miért negyvenkétsoros bib

liának is nevezték. —  Kétféle kiadásban jelent meg p e r g a 

m e n e n  és papíron. A pergamen kiadásnak kezdőbetűi arany

nyal s különféle színekkel vannak ékesítve, a papír-kiadásé vö

rös- és kékre festve. Napjainkban csak 1(5 példány van e neve

zetes könyvből, 7 a dísz-, 9 a papírkíadásból, kiváltképen An

gol- és Francziaországban. A német városok közül B é c s ,  

M ü n c h e n ,  B e r l i n ,  L i p c s e ,  D r e z d a ,  m a j n a m e l -  

l é k i  F r a n k f u r t ,  T r í e r  és A s c h a f f e n b u r g  dícsek- 

hetik ezen ritkasággal. Maínznak. ¡t hol nyomtatták, níncsj; volt 

egy díszpéldánya, de a franczía forradalomkor valami T h i o n- 

v i l i é  nevű jámbor kormánybiztos magával vitte s később 

eladta egy angolnak 3000 talléron, a mi gyalázatos telt volt, 

mert vad embertelenség a múltra emlékeztető szent ereklyé

ket, fökép haszonvágyból, azoktól elrabolni, a kiket isién és 
ember előtt legjobban megilletnek.

A bibliát egymás után követték más munkák. Guttenberg 

Füst által megfosztva már 1456-ban Dr. Hummer sindícus se

gedelmével új nyomdái állíla , melyben a már említett „Psalte- 

ríum“ legelőször jelent meg, s mind ékes kiállításáról, mind 

arról nevezetes, hogy legelső minden nyomtatott könyvek ko

zott, melybe a nyomdász neve a nyomtatás helye és ideje fel 

van jegyezve. Füst- és SchülTerék is szorgalmasan dolgoztak, 

s a két inaínzi nyomda mintájára nem sokára B a m b e r g b e n  

is állított P f i  s t e r A l b e r t  egyet, melynek első betűi any-

nyira hasonlítanak a.Guttenhergéhez, mintha csak Guttenberg 

principális úr nyomdájából hordogatta volna őket haza Plister 

uram, a ki hihetőleg a mainzí nyomdák valamelyikében dolgo

zott, s így tanulta el az új találmány titkait.

llogy a jövedelmes vállalat hasznát egyedül szedhessék,, 

mind Guttenberg, mind Fusték esküvel kötelezték dolgozó se

gédeiket, hogy az új találmány titkaiba idegeneket nem avat

nak, s a nyomdász-műhelyt el nem hagyják. De ezen eskü

től 1462-ben fölmenté őket a nasszaui érsek, a ki egyszers

mind választófejedelem is volt, elfoglalván s felprédálván Mainz 

városát, a mely alkalommal a szétvert nyomdászsegédek elszé- 

ledtek az egész világon és hirdeték a nyomdászmesterség 

nagybecsű titkait. Másfelől pedig a t ö r ö k ö k  mozdüák elő a 

nyomdászat ügyét, az á lta l, hogy ezen időtájban (1453) fog- 

lalák el a görög birodalom fővárosát, Konstantinápolyi, a hol 

számos tudós férfiú tartózkodott. Ezen görög tudósok birtoká

ban voltak legnagyobb részt a görög és római klassíkus mun

kák, melyekkel a megriadt tudós atyafiak Olasz- és Németor

szágba menekültek. A maínzí menekültek a nyomdászat titkait* 

a konstantinápolyiak nyomtatni való drága kincseket hozván 

magukkal, egyik nyomda a másik után keletkezett, s rövid időit 

elszármazott Franczía-, Angol-, Magyar- * ), Spanyol-, Svéd-, 

Lengyelországokban , Hollandba, (a hol már kezdetben tudtak 

róla valamit), Portugallíában, Sveíczba, s már feltaláltatása első

századában oly átalános lön használata, hogy semmi neveze

tesebb esemény nem fordult e lő, melyet a nyomdák nem ter

jesztettek volna. Egyebek között az új világrészek fölfedezése, 

s a reformatio is sok és tartós anyagot szolgáltattak az ifjú 

találmány foglalkozására. A tudományok és nyomdászat köl

csönösen segíték egymás felvirágzását Guttenberg kora óta e 

mai napig, s együtt is kell szükségképen haladniok. Olyan ro

kon két szívkamarája ez a közműveltségnek, hogy mihelyt baj 

éri az egyiket, a másik is megsínyli azt, s mind a kettejök be

tegsége szárnyát szegné az átalános szellemi haladásnak.

Mindennek az a rendes sorsa, hogy minél kelendőbb, minél 

átalánosabb forgalomba jő  , annál mérsékeltebb áron megsze

rezhetni , s napról napra, évről évre tökéletesből. A nyomdá

szat is a mily mértékben terjedt, azon mértékben nyújtott ol

csóbb könyveket a közönségnek, s egyes részeiben nevezetes 

javítások történlek, melyek közt leghasznosabb az, hogy a be

lük alakja eltért attól a kacskaringós g ó t l i  ízléstől, mely az 

első nyomdák müvein látható , egyszerűbb és kisebb betűkkel 

sűrűbb és tartalmasabb lön a nyomtatvány, a mi tetemes szel

lemi nyereség.

Ha valaki a nyomdászat első századából származott köny

vet vesz kezébe, álmélkodva szemléli a gondos nyomtatást, a 

mi nagyon természetes, ha meggondoljuk, hogy az első nyom

dászok nem vonakodtak nemes foglalatosságuk legcsekélyebb 

munkáját is végbevínní, sőt kezdetben kénytelenek voltak min

dent maguk megtenni, betűt faragni, később önteni, szedni, a 

hibás szedést kijavítani, nyomtatni, festéket készíteni, szóval 

mindent, mert nem volt akkor az a számos nyomdász-személy

zet, inelylyel kissé későbben közelebbről meg fogunk ismer

kedni ; de oly finnyás jaqueinár-keztyíis principálisokról sem 

tudott a világ, minők a mai vagyonosabb nyomdalulajdonosok

* )  Az első nyomdát O e r í b  L á s z l ó  budai prípost es atkorlátnok 

hozta hazánkba 1470-ben, melynek keletiséhez H e s s  A n d r á s t  
hívta meg Olaszországból. E lső munka , melyhez c nyomda fogott: 

„Chronicon Hnngarorum“  kis folio (fe li» ) alakban, csinos belükkel 

és pergamentszerii papíron pünkösd e lőtti este készült el 1473-ban. 

Ezen könyvön kivill semmi egyéb mü nem maradt meg a lleszfél» 

nyomdából, s hogy »agy idegen kézre került vagy e lpusztu lt, onnan 

gyanítható, hogy 1484-ben az esztergami misós könyvet NBrnberg- 

ben nyomták, s F e j é r  T i b o l t  budai könyvkereskedő Velenezé- 

ben, Augsburgban ns Brünnben nyomatta Turóczi krónikáját.
F  e 9 s I e r.
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s mégis oly becsben volt a nyomdász, hogy mindenütt fölemelt 

fővel jelent meg, s büszke homlokáról kiki olvashatá azon ne

mes öntudatot, hogy ö szabad művészete gyakorlatában a szel

lemi haladás olyan napszámosa, ki nemcsak használja, de ala

posan érti is m e s t e r s é g é t .  Az első század nyomdászait 

tisztelték polgártársaik, bámulta a nagy közönség, s maguk az 

uralkodók is annyira becsülték a nemes foglalkozást, hogy bi

rodalmukban a nyomdászoknak mint s z a b a d  m ű v é s z e k 

n e k ,  iizletök szabad gyakorlatát megengedték.

Sokat lehetne a nyomdászat első emberei működéséről 

irni, a mi nekik folytonos dicséretökre szolgálna, de hely szűke 

mialt elég legyen annyi, hogy a rendes kerékvágásba vezetett 

nyomdászat első gyümölcsei bámulatos csínnal és szorgalom

mal vannak kiállítva, s oly nagybecsű ritkaságok, miszerint a 

már említett Guttenbergféle „Psalteríum“ egy példányát 10.000 

font sterlingen, —  mintegy 100,000 pfton —  szerezte meg 

egy rítkaságkedvelő gazdag angol, — egy „Donatus“ szinte 

Guttenberg müve, hasonlókép Angolországlan van, s közel

10,000 pfton lön megvásárolva.

Mint szorították ki a szabad kézzel festett különféle színű 

vagy aranyozott kezdőbetűket, fába metszett czífra kezdőbe

tűk, melyeket a többivel együtt egyszerre lehete nyomtatni; 

mint kerültek lassanként a könyvek tartalma közé majd réz- 

melszetü, majd famelszvény-képek ? ha ügyesen letudnám írni, 

mind érdekes olvasmányul szolgálhatna, de sietnem kell a 

nyomdába, tehát csak sietve nevezek meg egy-két ügyes javí

tót, s ha tetszik velem jöni a t. olvasónak, ott megtekinthetjük 

közelebbről az egész munkálkodást, s úgy lehet, hogy a mos

taniakról a régiekre visszapillantva , azokat is jobban megért
jük, a miket eddig csak homályosan fogtunk fel.

A legelső könyveknek nem volt czímlapjok. A tartalmat az 

első sorokban, —  h o l ,  m i k o r  és  k i  á l t a l  nyomatott a 

könyv, azt a végszóban vala szokás megemlíteni.

Akkortájban midőn az első magyarországi nyomda kelet

kezett : 1475— 1476 körü l, kezdtek egyszerű czímlapokat 

nyomni a könyv legelső levelére, mely rendesen félíves (folio) 

alakú volt; rövid idő múlva nagyon is túlterhelték a czímlapo

kat különféle czifrasággal. A lapszámok is későbben jöttek 

alkalmazásba. (Hihetőleg gyakran összezavarták a könyv leve

leit a könyvkötők, s ez tette szükségessé a lapszámozást.) —  

1477-ben jelent meg F l o r e n c z b e n  Cenníní műhelyében a 

legelső képes könyv, a képek rézmetszetüek voltak. SchölTer, 

a kit már ismerünk, különösen az ékes nyomtatás s a famet- 

szetii kezdőbetűk alkalmazása körül szerzett érdemeket, az ő 

müvei legékesebbek minden legelső nyomtatványok között. —  

D ü r e r  Albert a betűk átalakításán fáradozott nagy sikerrel, 

s a nyomdászat legjelesebb reformátorai között érdemel helyet, 

Az úgynevezett b a r á t - b e t ű k e t  (Mönchsschríft), mely 

f é l - g ó t h  alakú s nagyocska volt, A l d u s  M a n u t i u s  

vetette el Velenczében, s a régi római irományok szerint 

kisebb és egyszerűbb belüket alkalmazott, melyek ezen oknál 

fogva a n t i q h a (ó, régi) nevet nyertek. Ilyenformák a ma

gyar nyelvben használt belük ¡legelső könyv, mely ilyen betűk

kel nyomatott 1495-ben: „De Aelhna líber“ czíntel visel. —  

Hyen folytonos fejlődés ulján moslaníg több mint 20-féle nagy

ságú belüt használnak jelenleg a nyomdák (ide nem értve a 

czíin- és hírdelmény-betükct, melyeknek a jó  isten tudja szá

j á t )  , s jelenleg mondhatni, hogy a nyomdászattól egészen 

különböző üzlet a b e t  ti - ö n t é s ,  a mint hogy nagy betűöntő 

gyárak léteznek. Pesten is van 2 — 3 külön betűöntő. Vannak 

olyan nyomdák is , melyeknek tulajdon betüüntődéjök van. de 

jobbnyíre silányabbak a nyomdában készült betűk, mint a külön 

betűöntődében.

A mily szépen fejlődött s virágzásnak indult a nyomdászat, 

°'ső századában, oly mértékben kezdett a következőben síiá— 

nyúlni, s egész a múlt század közepéig annyira sülyedt, hogy

*  K A S Y  V ILÁ G  K É P E K B E N . |. FŰZ.

nyomorúság ezen korszak könyveire tekinteni. R ósz, hitvány 

papír, tökéletlen festék, kopott éktelen betiik s hibás szedés 

messziről ismertető jelei azon korszak könyveinek. —  S ezen 

gondatlanság annyira elharapódzott, hogy a hatóságok, sőt 

fejedelmi parancsok is kárhoztalák s rendre igaziták a nyom

dászokat, kiknek gonda t l an  h a n y a g ság a , vagy köny- 

nye l müen  s z ű kkeb l ű  ü zé rk e d ése  oda taszitá a szent 

ügyet, hogy csak oly városokban vala megengedve e s z a b a d 

m ű v é s z e t e t  gyakorolni, mely képes volt szükséges fel

ügyelet alatt tartani a nyomdákat.
Borúra derű. . . . Mint minden oly ügyben, mely az ösz- 

szes emberiség javát illeti, úgy a nyomdászat történetében is 

látjuk, hogy az igaz isten nem engedé ezen felséges találmányt 

elsülyedni, sőt az utolsó század kívállkép innenső felében oly 

óriás haladással tökéletesedett a z , hogy semmiféle találmány 

sem dícsekhetík különbbel. —  Azonkívül, hogy a tartalom föl

derítésére szolgáló képeket fametszetekben nyomják most már 

igen sok népszerű élénkebb irodalmi munkába, s hogy a hang

jegyeket is az énekek közé a legtökéletesebb zenészi pontos

sággal képesek könyvnyomdában eszközölni, sőt térképeket 

(mappa) is különféle színezettel tudnak előállítani: oly roppant 

arányban terjedt és terjed a sajtó működése minden életre való 

s mozogni képes nemzetnél, miszerint ilyen haladás mellett ha 

mi nem is , de az utánunk következő ivadék megérheti, hogy 

ritkaság lesz olyan ember, a ki olvasni nem tud *).

Ezen czíkkben meg volt elöl érintve, mily hosszú időbe 

került az első biblia elkészítése. A „Vasárnapi Újság“ 40-dik 

számában egy rövid de érdekes czíkket olvastam e hó elején 

ily czimmel: „A s a j t ó  h a t á s a “ , melyben kíváltképen 

Amerika van fölemlítve s kimutatva, hogy 1775-ben, —  ezelőtt 

80 évvel csak 37 hírlap jelent meg, most pedig 2000 , mondd 

k é t e z e r r e  megy az összes amerikai lapok száma, termé

szetesen azon oknál fogva , mert aránylag igen sok az olvasó, 

minden embernek, ki olvasni tud, olyan elkeriilhetlen minden

napi szüksége hírlapot olvasni. —  a nélkül, hogy e miatt dol

gát mulasztaná — mint nálunk egy pár milliónál a p a p  r á 

nt o r g ó ,  —  a lélekölő pálinkaivás. A hol annyi a hírlapok 

száma, elgondolhatni, hogy a könyvek is roppant szántban 

kelendők. S hogy mindezeket oly gyorsan, a mint valóban tör

ténik, lehetetlen volna olyan kézi sajtókon előállítani, a minő

vel Guttenberg kezdett, s utána egész a gőzerő alkalmazása 

utáni időkig egész világon dolgoztak; könnyű átlátni.

Mielőtt a nyomdába belépnénk, a hol majd egyes szedők 

mellett megállapodunk, kik a kézirat után nagy gyorsasággal s 

biztos ügyességgel szedik össze betüszekrényeíkből a sajtó alá 

rendelt szavakat, s a gépek mellett is, melyekben a szedő nagy 

türelmet igénylő munkája szapora gyorsasággal nyomul a tiszta 

papírra annyíszorosan, a hányszor ki van adva a gépmester

nek ; elöleges tájékozásul két képet mutatunk be I. olvasóinknak.
Ez oly teremet áb

rázol , hol úgyneve

zett kézisajtókon dol

goznak. A mint lát

hatja az olvasó, négy 

sajtó van a teremben, 

s mindegyik mellé két 

ember szükséges. —  

Ilyen sajtókon csinos, 

igen pontos munkát 

lehet előállítani, de 

az egyszerűből sem 

mehet a szorgalmas 

nyomó többre naponkint 1000 nyomásnál, természetesen ke- 

rekszámot érive. Ennek nagyon természetes kifolyása az, hogy

* )  Adja istent 8  *•
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olyan lapokat, melyek mindennap megjelentek, s több ezer 

példányban: szükségkép többszörösen kelle kiszedetni, s több 

sajtóban nyomatni egyszerre; különben teljes lehetetlen lett 

volna az olvasókat kielégíteni. És úgy is történt egész 1814-ig 

a midőn K ö n i g  találmánya Londonban legelőször életbe 

lépett.
K ö n i g  százországi születésű német azon gondolatra 

jö t t , hogy a gépészet elvei szerint g y o r s s a j t ó k r ó 1 kel

lene gondoskodni, s kidolgozott tervét közölte is több német 

nyomdászszal, de hidegen fogadták mindenütt, mivelhogy pénz 

kellett volna a dicső terv megpróbálására. Úgy járt, mint a mi 

Kligelünk osztó gépével, a ki soha sem tudta annyira vinni ha

zájában, hogy egész gépét úgy előállíthatta volna, a mint az ö 

fejében készen van. —  Végre elköltözött Angolhonba, s szö

vetségbe lépvén B o n s l e y  urral 1814. Nov. 14-én a most 

is roppant számban megjelenő „ T i m e s “ angol lap, azon újság

gal lepte meg olvasóit, hogy a lap, melyet épen kezökben tar

tanak, gyorssajtón nyomatott.

A kézi sajtó és k ö z ö n s é g e s  gyorssajtó eredménye 

között egyremásra az a különbség, hogy a gyorssajtó egy 

óráig nyomhat annyit, mennyit amaz reggeltől estig.
Képzelhetni, mily lendületet adott ezen ú j , gyakorlati 

eszme alkalmazása a nyomdászatnak , s mondhatni az iroda

lomnak is. Egyik javítás s módosítás a másikat érte, napról 

napra tökélyesbültek a gyorssajtók. Most már nem is nyomda 

nagy városban, ha nincs gyorss;jtója, mégpedig nem egy, ha

nem több, melyeket a tulajdonos tehetsége, vagy szüksége 

szerint akár ember- akár gőzerővel hajthat.

Kimerítő leírását, s alkalmazását mind a kétféle sajtónak 

a jövő füzetben fogjuk közölni, hol szorosan a nyomdász-élet 

mellett maradunk, s ezen általános ismertetést a gyorssajtók 

óriásának , a  m a m m u t g é p n e k  képével és rövid leírásával 

zárjuk be.

Jó l tudja minden olvasó, hogy a mammutnév a vízözön 

előtti legíslegnagyobb állatot illeti —  melynek csontjait a mi 

nemzeti múzeumunkban is megláthatja a ki nem sajnál oda fá

radni —  s bizonyosan el fogja találni, hogy a m a m m u t - s a j t ó  
rendkívüli nagyságának köszönheti ezen elnevezést.

Könnyen ideírhatnám, hogy a hely szűke, s idő rövidsége

miatt nem maradhatok sokáig e tárgynál; hanem biz én meg

vallom, hogy nincs szerencsém személyes ismeretségben, sem 

közelebb viszonyban lenni ö Mammutságával, s csak annyit 

tudok felőle a mennyit leírásából ismételt figyelmes olvasás 

által megértettem , és szükségesnek tartok személyes leírásá

hoz, hogy az olvasónak is legyen róla általános fogalma.

A mammut-sajtó egészen, s nagy részt öntött vasból ké

szült 40 láb hosszú és 20 láb magasságú emeletes gép , van 

1200 kisebb nagyobb kereke, a csavarok (srófok) ékek, sze

gek stb. ef. apróságok számát a jó  isten tudja, —  születés- és 

lakhelye N e w - Y o r k ,  dolgozó társai roppant gözkatlanok 

és 16 ember, —  hivatalos órái reggeli 9— 12, a mely három 

óra alatt 50— 60,000 ivet nyom ki mind a két oldalán, tehát 

100— 120 ezer nyomást tesz, köriilbelöl annyi munkát 16 

emberrel, a mennyinek végrehajtására kézisajtóval 6000 em

ber kellene. Még csak néhány év óta létezik, azóta több ver

senytársa keletkezett, hasonlóképen kimondhatlan szapora- 

sággal dolgozó gépek ; például, a melyen a T i m e s  óriás 

angol hírlapot nyomják; de még egy sem tett túl a mammu- 

ton , mely a „ N e w - Y o r k - S u n “  czimü amerikai, napon

ként b0,000 példányban megjelenő lap számára épült.

Azoknak, kik szeretnék tudni : valljon m i t  k ó s t á l  

egy ilyen tizenkétszáz kerekű szerszám ? feljegyzem , hogy a 

mammut 20,000 dollárba, mintegy 40,000 pfrtba került.

(II-ik része a jövő füzetben.)

KRÍM FÉLSZIGET-
A régi Tauríának földére vezetjük olvasóinkat, azon 

földre, hol nincs egy talpalatnyi tér, mely a lepergett idők va

lamelyik korszakából ne tudna felmutatni emlékeket, melyek 

által a régíségbúvár eddig nem tudott dolgok felfödözésére 

jut. A régi görög, pontusi, a római, hunn, goth, a byzanczi, 

genuai, ozmán sat. uralmaknak egymás mellett látszanak itt nyo

mai, s a félsziget, a szárazföldtől a tengerbe csüggö s z i v d e d 

alakjának mintegy megfelelöleg, az ölében tanyázott tatár 

csordák lázas özönét hányszor lövellő ki a vele összefüggő 
száraz földre.

Már csak a mondottak is mennyi vonzerővel bírnak 

Krím közelebbi megismerésére, melyekhöz hozzá járul még 

azon fontossága, mit a jelen kor eseményeiben ismét felöltem 

látszik.

Mi lelket emelő lehet a séta eme klassikus földön, hol a 

múltnak minden korszaka képviselve van emlékeivel . . . .  s a 

jellenkor szelleme sem repülhetett el fölötte a nélkül, hogy 

romjaira, a többiek fölé oda ne írja nevét . . . .  hány romot 

találunk ez ősi földön, melyet a görögök, vagy még azok előtt 

tudja isten kik építének, a rómaiak nagyobbiták, a genuaiak 

kijaviták, a byzanczíak inegtatározták, a tatárok és törökök lak

tak bennük, az oroszok elpusztíták; és az angolok és francziák 

újra kijavítják!!

Krím félsziget, mely nem egészen kétszer akkora, mint 

a kis Szászország, éjszakról egyedül a perekopi földszoros ál

tal függ össze a nagy száraz földdel; éjszakkeletröl a pere

kopi szorostól a záptenger (Siwas) az azoví tenger öble, haté— 

rozzá, mely már a régi korban nyeré e nevet dögleletes ki
gőzölgése miatt, melylyel a földszoros lege, ha ászéi felőle fúj, 

egészen be van fertőzve; éjszaknyugatra a perekopi öböl ke

ríti, többi részét a fekete-és azov tenger karolja át.

Krímnek déli része hegyes, 4000 lábnál magasabb csúcsok

kal Görögországéhoz hasonló éghajlattal bir és gyönyörű tá

jakkal kedveskedik a szemnek; völgyei valódi paradicsomhoz 

hasonlítanak, melyekben a természet korlátlanul tlzi gyönyörű 

játékait. Ehegyekmind északnak lejlenek és síksággá válnak, úgy
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hogy Krim északi része legjobban hasonlít egy kiterített ab

roszhoz, mely kopár, s még édesvízben is szűkölködik, szám

talanok lévén sós forrásai és tavai, miért sós lapálynak is 

hívják. Bö gabnatermö térek voltak e lapályok, hajdani lako

sainak szorgalma mellett, innét szerezte be Byzancz, Genua, 

és egykor Görögország kenyérnek-valóját, smint bö só- és 

gabna-termelö ország a hódítások becses tárgyát képezé, mig 

ma alig birja táplálni gyér lakosait.

Krim első lakosai a krimmerek, a scytháktól nyugtala

nítva a déli hegyes vidékre vonultak, hol már tauroknak neve- 

zék magukat és rettegett tengeri rablók voltak, kik az elrabolt, 

hajótörést szenvedett vagy máskép e tartományba került ide

geneket istennőjüknek, a taurusí Diannak áldozák fel. Az ó 

korban e félszigetet e népről nevezék Taurusí félszigetnek 

(Chersonesos taurica). Ilerodot állítása szerint Krim egykor 

sziget volt és a mai perekopi földszoros csak később támadt a 

záptenger és a puszták homokjából, mely homok-torlódás ma is 

tovább képződik ugyannyira, hogy e helyen á záptengerbe 

több mértföldre hatolhatni, a nélkül hogy a víz övön fölül 

érne; valamint Krim sóslapályait meg főleg azon futó homoknak 

tulajdoníthatni, melyet déli Oroszország pusztaságairól az északi 

szél lefelé hajt, miután ma már kiirtvák azon erdőségek, me

lyek a régi karban e csapás ellen oly hatalmas gátat ké

peztek.
Krisztus sz. e. a 6-ik században görögök telepedtek itt le 

gyarmatokat alapítva , melyek mind külön szabad kis államo

kat képeztek. E kis államok közt legjelentékenyebb volt a 

chersoni köztársaság, mely Ktenustól (később Aktiar, ma 
Szepasztopol) a mai Balaklaváíg terjedt, mely kis köztársasá

got midőn a taurusok elnyeléssel fenyegeték , az Mitridates 

pontusi királytól kért segítséget ellenük, ki elleneiket le is gyözé 

és vezére Diophantes Mitridates várost (maEuputoria) és várát 

alapitá, az ottani sóstó biztosítására.

Mítridatestől a rómaiak foglalák el Taurist, később Alá

nok, Gothok, Hunnok és Kazarok harczoltak érte mig Krisz

tus u. 640-ik évben a byzanczi császár hóditá meg.

A császár a görög kis szabadállamok legnagyobbikát, a 

chersonit fölmenté az adótól. A 9-ik században a chersoníak 

már rég keresztyének voltak. Ez idő alatt a kunok és pecse- 

nyégek tettek a félszigetre becsapásokat, később pedig nagy 

Wladimír oroszczár Chersont bevette s itt meg is keresztel- 

kedett.

A 14-ik században a nogai tatár chán foglalá el Krímet, 

de kezéből a genuaiak akarák azt kiragadni, kik több város 

s erősségek közt Kaflat is ópiték, mely most Cherson rovására 

nagy virágzásnak indult.

A 14—ík században a törökök hóditák meg Krímet. De a 
török uralom csak annyiból állt, hogy a chán a néptől megvá

lasztatván , megerősítését a zultántól nyerte, azt a harczban 
követni tartozott, s némi évi adót fizetett.

Törökország hanyatlásával Krim orosz uralom alá került.

Katalin orosz czárnő ugyanis azon nagyszerű czélt tűzte 

hatalma feladatául, hogy az Európából kíiizendett török bi

rodalmából a keleti görög császárságot állítsa vissza.

E terv létesítésére legelőször is ürügyre volt szükség a 

török állammai háborúba keveredhetni, és erre nézve igen al

kalmas volt Krim állapota, mely tartománynak birtoka külön

ben is nagy fontossággal bírt, mint mely Oroszország uralmát 

biztositandotta a fekete-tengeren, s támjaul szolgálandó» a fö- 

nebbi nagy terv létesítésében a keletre intézendő működé

seknek.

A tatár chán halálával sikerűit az orosz politikának az 

előbbi Sz. Péterváron levő tatár követet, Szahim Gerait elvá

lasztani új chánúl. Az új chán egészen orosz módra rendezé 

háztartását, az oskolákban az orosz nyelvet tanittatá, s megfe

ledkezve méltóságáról, orosz katonai rangot kért és nyert egy

rendjellel egyetemben, s így orosz egyenruhában és díszít

ményben mutatá be magát népének.

Ezek s egyéb Sz. Pétervárról sugalt zsarlások, sérel

mek által a nép lázadásra ingerült, mely midőn lecsillapitlanul 

tombolna, a chán a czárné védelme alá helyezé magát, ki is 

seregeket küldött Krímbe. E seregek visszavivék a chánt, ki 

most kegyetlenül megkövezteté a lázadás főnökeit; de végre 

mind a chánnak mind alattvalóinak felnyíltak szemei s egye

sülten törekedtek jó  barátaiktól, az oroszoktól menekülni; de 

késő volt. A chánt fogolyként vette körül az orosz sereg, 

lemondást ajánltak neki, melyben családja minden Krímhezi 

jogait az orosz czárnéra ruházná á t , —  ezért czímének meg

tartását és 100 ezer rubel évi jövedelmet ígértek neki s hogy 

udvarát Sz. Péterváron tartamija. De midőn mindezekre nem 

hajolt, öt erőszakkal kényszerítők és Kalugába vitték. Ez által 

el volt érve az első lépés, a portávali szakítás, s kiütendő vala 

a háború , mely a portát európai birtokaitól megfosztan- 
dotta, s ezt csak egyrészről Francziaország közbenjárása bírta 

módosítani az által, hogy a zultánt engedékenységre bírta, míg 

másrészt I. József ausztriai császár kieszközölte, hogy a czárnö 

nagyszerű terveiből elégedjék meg egyelőre Krim és Kubán 

elfoglalásával. A béke 1784-ben íratott alá Konstantinápoly

ban , azon béke, mely által a czárnö nagy tervei kivitelében 

csak megerösíttetett.

Katalin azokat, kik e nagyszerű nyeremény kieszközlésé

ben kezére dolgoztak, császárilag megjutalmazá. Ansley angol 

és St. Priest franczia követek nagyértékü burnótszelenczéket 

kaptak arczképpel; Bulgakoff követet 1,500 p a r a s z t t a l  
ajándékozó meg, irodája részére 10 ezer s tolmácsa részére 

15 ezer rubelt rendelt; Potemkint 100 ezer rubel ajándokban 

részesité, Tauria (Krim most e nevet kapá) kormányzójává és 

tábornagygyá nevezteki. Szahim Gerai, volt chán pedig, mind

azon Ígéretekből miket neki tettek, sürgetései daczára is egyet 

sem láta beteljesülni, mi által midőn kétségbeesésig inge

rülve követelné, hogy örömestebb kíván a zultánnak kiadatni, 

elég lelketlenek voltak ez óhajának eleget tenni; a zultánnak 

kiadták, ki öt Rhodus szigetén lenyakaztatá.

Azonban egy, minden tekintetben parlagon heverő ország

nak az sokban előnyére szokott kiütni, ha egy polgárisultabb 

állammal szorosabb összeköttetésbe lép; nem úgy van a dolog 

Krímmel.

Az oroszok ugyan alapítottak városokat, építettek világ

hírű várakat s igyekeznek ez áldott föld minden áldásait kihasz

nálni, de csak maguknak ; mit tesznek és tettek , avval csak 

saját magán vdgy politikai czéljaiknak tesznek szolgálatot, míg 

a szegény tatárnép az orosz katonáktól nincs bátorságban saját 

tűzhelyénél, s nagyrésze vándorló barang életet folytat, vagy 

kivándorol e siralom völgyéből, hol reája erkölcsi vagy ter
mészeti, de mindenesetre csak halál vár; mert az orosz kato

nák büntetlenül fosztogatnak, s ha a tatár panaszra n\gr*menni, 

még ö veszt rajt, mert az egész országban nincs egyetlen tatár 

tisztviselő; és másrészt az orosz politika rendítlenttl ragasz

kodik átoroszitási törekvéseihez és kérlelhetlen a nyakas faj 

ellen, mely állhatatosan makacskodik czéljai ellenében.

Azon időben , midőn Krim orosz kézre került, a tatárok 

100 ezer fegyverfogható férfit tudtak kiállítani, míg ma összes 

számuk alig van annyi, kik a még itt lakó 30 ezer görögökkel,

15 ezer oroszszal és a katonasággal 6 város- és 300 faluban 
laknak.

De lássuk e népet közelebbről. A tatárnép igen egyszerű 

pásztoréletet folytat, minden vagyona csordáiban, méneseiben 

és nyájaiban van, családját, a mi gyékényes négykerekű sze

kereinkhez hasonló, madsari nevii kocsiba szedi és így követi 

barmait lapályról lapályra; a földmívelést és falukat mind 

inkább elhagyják és Krim városaiban egyetlen kevés tatár lakik. 

Mindezek azt szülik, hogy az ország lassankint egész sivataggá

6*
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változik á t ; a part- 

lakosokis leginkább 

halászattal foglal

koznak. A tatár ne

mesek mind jó  lo

vagok s mindig csak 

teljes fegyverzet

ben ülnek lóra; e- 
zeknek is szinte nyá

jaik minden vagyo

nuk ; találkoznak, 

kik 20 ezer darab

ból álló nyájakkal, 

ménesekkel bírnak.

A  talár nemesség 

egykor igen fény

űző volt, de ma már 

nem merné magára 

venni drága ékeit, 

s csak igen közön

séges posztóban, 

szürke báránysip

kában és sárgacsiz

mákban jár, ha va

lamivel b ir, taná

csosabb elásnia , 

nehogy litogtatásá- 

val magára lázitsa 

a kapzsi .kozákokat.

Krim nevezetes

ségei közé tartoz

nak a csordáik közt 

egész falkákban te

nyésző tevék, me- 

lyekittsokkal szeb

bek , nagyobbak , 

mint máshol, s mint 

tehervonók jelen

leg nagy szolgála

tot tesznek az egye

sült seregeknek.

Krímet ma kö

vetkező népek lak

ják  : a tatárok, no- 

gaiak , oroszok , 

gyarmatosok, ezek 

közt a mennoniták 

is , görögök, ör

mények, zsidók, és

mint mindenütt, czigányok. A tatárok és nogaiak a mahomed 

vallást kivetik. Muftijuk (főpapjuk) Szebasztopolban lakik 

tábornoki ranggal, fizetését a kormánytól húzza.

Krím számtalan ásványforrásokkal jeleskedik, de melyeket 
senki sem használ.

Nevesebb folyók: Salgér, A lma, Belbek , Katsa és Sza- 
martsik.

Mihelyt birtokukba vették, az oroszok azonnal hozzá fog

tak politikai czéljaikhoz képest kiépíteni, megerősíteni s mél

tóvá , alkalmassá tenni azon szerepre , mely fekvésénél fogva 

előbb utóbb reá várt. így támadtak rövid időn és egymás után : 

Szebasztopol, Eupatoria, Arabat, Ileílbron, Ó-Krim, Uj-Feo- 

dosía, Uj-Sudag sat. sat. és számos kisebb erősségek, melyeket 

helyszűke miatt nem számlálunk elő.

Krim déli Orosz- 

>rszág simferapo-

ii helytartóságához 

tartozik, mely Krí

men kiviil még e- 

gyéb tartományo

kat is foglal ma

gában.

Krim nevesebb 

városai: 1. Simfe- 
ropol, 15 ezerl.fő- 

vá ’os,Ja kormányzó 

székhelye. 2. Bak- 

tsiszerai, Krím egy

kori fővárosa , a 

chanok székhelye, 

kiknek szép laka 

mai nap is fen áll s 

orosz katonaság ta

nyázik benne (lásd 

felső ábra). 3. Ak- 

jár v. Szebasztopol. 

4. Kaffa,az oroszok 

Feodosiának hívják 

80 ezer I. 5. Kerts, 

nagy kereskedést 

üzKaukazussal, kü

lönösen sóban, me- 

'yel Krim nagyban 

bővelkedik, s mi a 

Kaukazusban nem 

ásatík ; 4 ezer la

kossal , egy mú

zeummal , mely 

több régíségi be

cses tárgygyal bír; 

vidékén , mint ha

zánkén is , számos 
halmok találtatnak,

—  melyek ásatását 

az orosz kormány 

megkezdé, valamint 

utóbbi időkben ezt 

Krím több helyein 

is-elrendelé,— csak 

most kezdvén át

látni végre, hogy 

Krim nem csak hadi

és politikai, de tudományi szempontból is hálásan vissza

fizeti a tett költekezéseket. Ez ásatások számtalan becses 

czikket hoznak napfényre a föld takarója a ló l, s az érdekes

beket elviszik Sz. Pétervárra, a kertsí muzeum számára több

nyire csak a cserépnemiieket hagyják vissza, de ezek is elég 

tudományos becscsel bírnak. 6. Eupatoria, 5 ezer lakossal.

7. Perekop, hasonnevű foldszoroson fekszik s Krim kulcsát 

képezi, s nagy szerepre van hivatva a jelen keleti hadjáratban,

1800. I. 8. Balaklava
Végre ha azon nevezetes régiségeket mind fel akarnánk 

említeni, melyekben e föld oly végtelenül gazdag, úgy e rövid 

ismertetés helyeit nagy köteteket kellene Írnunk.
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SZEBASZTOPOL OSTROMA-

1. H a jó r a  - s z á llá s .

1854-d ik  évi apr il 15-kén hirdeték k i a franczia-ango l 

ha jóhadon az O roszország elleni had izene te t; a hajóhad legény

sége  le irhatlan  lelkesüléssel üdvözlé e lé p é s t, mely életében 

egy új korszakot vala m egny itandó , a d icsőség és nagy tettek 

korszakát.

Ez eseményt egy hétre Odessa lödözése követé; sept. 

4-kén pedig hajóra ültek az egyesült hatalmak seregei Várná

ban és Baltsikban, elvitorlázandók Krímbe, a két sereg igéret- 

földére, hol tág mező tárult ki előttük őseik dicsőségét fény

ben gyarapultan hagyni egykor hátra az utódokra.
E hajóraszállást nagy készületeknek és erőmegfészités- 

nek kelle megelőzni, s ha fontolóra vesszük azok roppantságát, 

úgy igazolva látjuk azon késedelmezést, mely ez elindulást oly 

hátra vetette. Itt nem csak arról volt s zó , hogy pár ezer em

bert egyik partról a másikra vigyenek, hanem itt katonákat, 

minden készletekkel, ágyukkal, lovakkal és élelemmel együtt 

kellett az ellenség földére áttenni, hol a kopasz földön és éles 

szuronyokon kívül egyéb mi sem várt rájuk , s eleinte tüzet is 

csak úgy rakhatnak, ha visznek magukkal fát, s hol még az is 
kétséges, hogy fognak-e csak egy ital édesvizet találni, mert 

Krímben ép oly ritkaság és inegfizethetlen becsii a fris édes- 

vizforrás, mint minő ritkaság és drága Kaukazusban a só, mely 
ez országban nem találtatik. Krímnek számtalanok sósforrásai 

és sok sóstavakkal b ir, melyeket már Mitridates bányászott 

többi tartományai ellátására.
Az előkészületek közül, mint a hajóraszállás legközvetle

nebb eszközlőit a franezía kompokat (chaland) és az angolok 

csónakaít (mahonn) említjük fel. A kompokat a konstantiná

polyi katonai hajógyárban franczia és török ácsok készítők, 40 

<)1 hosszúság- és 3 öl szélességben, mindegyik fölvett 2 ágyút 

szerestül, lovastul, 32 tüzérrel; a gyalogságot a kompok és a 

hajóhad kis csónakai szálliták be a partról a nagy hajókra. Az 

angolok nem épitének maguk, hanem összevásároltak magas 

áron a Bosporusban minden nagyobb csónakot (mahonn), ezek 

kisebbjeit kettenként gerendákkal összefoglalák, fölülök padlót 

raktak; egy ilyenen 100— 150 ember fért meg, a nagyobbakon 

lovakat s ágyukat szállitáuak , mindezeket a hajóhad csónakai 

vontaták a nagy hajókig, hol a legénység a födözetre kötél

létrákon mászott fe l, míg a lovak és ágyuk mindegyikét nagy 

fáradsággal csiga segélyével húzták fel. Ha meggondoljuk, mily 

nehézségekkel van egy ily hajóraszállás összekötve, úgy azt 
képzeljük , hogy az, akkora embertömeg tolongása közt csak 

számos balesetek- és embcrlialállal mehet véghez; azonban 
ellenére az egész hajóraszállás ideje alatt tomboló viharnak, 

csak egyetlen csónak fordult fel Baltsikban, és 8 zuav esett 

csak a hullámoknak martalékul; mely eset ismét csak azon 

rend-, fegyelem-, gyakorlottság- és ügyességről tesz bizony

ságot, mely az egyesültek seregében oly otthonos.

Ezen nagyszerű expeditio vezéri mozgatója, intéző szel

leme Lyons admirál volt, ki a vállalat sikerült vezetésével egy 

egész nagy csatát nyert, diadalt vívott ki a hadsereg számára. 

A jeles férfiú arczképe túl látható.

Az egyesült hajóhad állott 150 hajóból, köztük8 0 gőzös; 

ezekből 40 gőzös, 30 két- és három-födözetes hajó franczia, 

a többi angol és török hajó, ezeken kívül 600 kisebb hajó 

szállitá az élelemszereket. Gyorsabb haladás tekintetéből az 

egész hajótábort a gőzösök vontaták. Vitt pedig az egész hajó

tábor födözetén 70 ezer sorgyalogságot, ebből franczia 35 

ezer, angol 25 ezer, török 10 ezer; ezen fölül 5 ezer lovat, 

80 táborágyat, 80ostromágyut, ez utóbbiak mindegyike részére 

ezer töltényt; a fölemlített 70 ezer ember mellett 20 ezer

matrózt, úgy rendezve, hogy szükség esetén közülök 5 ezer a 

szárazi seregnek segítségére lehessen. 40 ezer sorgyalog és

6 ezer lovas pedig tartalékkép Varnában maradt hátra.

Ily készülettel indult el e tengeri hadjárat, melynél nagy

szerűbbet még tenger nem emelt hullámain, a világ egyik leg
erősebb várának ostromára.

Szél miatt csak parthosszábaii haladhattak, s 8-kán a 

kígyók szigete mellett vitorláztak e l; innét küldtek hadosztá

lyokat Anapa, Odessa, Jenikale és ifalTa bezárolására, maga a 

nagy had pedig a Szulina torkolat átellenében horgonyt vetett, 

míg 13-kán a szél fordultával kieresztő szárnyait és átrepült 

Krim partjaihoz. Még ez este állást foglalt a régi vár, tatárul 

E lm alik , görögül Kai imita öböl előtt 2 német mérföldnyí vo

nalban. Bal szárnyát a török, közepét a franczia,jobb szárnyát 

az angol hajók foglalák el.

2. K is z á l lá s .

September 14-kén reggeli 5 órakor már Eupatoriához 

közel a Babafokon lengtek az egyesültek zászlai. A kiszálló 

elöcsapatot egy franczia s angol vadász zászlóalj képezé, eze

ket zuav és török zászlóaljak követék. A kiszállási rendben a 

lovasok a gyalogok után,, s minden üteg a maga osztálya után 

következett. A kiszállás előre megállapított terv szerint oly 

pontosság-, rend- és figyelemmel ment véghez, hogy 9 óra

kor Eupatoriánal már 10 ezer ember parton volt. Eupatoríában 

csak gyenge orosz őrség állt, az egyesültek láttára ez is azon

nal visszavonult árkokat hányva maga után az utakon keresz

tül ; az orosz sereg az egyesültek kiszállását Balaklavában 

várva, azon részre öszpontostilt, mert az Anapába küldött had

osztály cselből Balaklavánál megállapodott, kiszállási száudo- 

kot színlelve, —  s hogy figyelmüket még inkább elvonják 

Eupatoriától, nehány angol gőzös Katsát lödözé, az ottani kozák 

tábort szétszalasztá. —  Délben az elöcsapat már megindult a 
Szebasztopolba vezető utón.

A vidék tatár lakói bámulák a kiszállókat, de nem álltak 

ellent, mert azt sem tudták , hogy kormányuk háborút visel! 

Tömegesen tódultak idegenlátóba a tengerpartjaihoz, s midőn 

láták, hogy azok mindent kifizetnek, azonnal egész vásár lett, 

elhozták miük csak volt, s 12 tojást adtak 2 piaszterért (2  ezüst 

garas), egy tyúkot vagy kövér pulykát 6 — 8 piaszterért, egy 

juhot 15 piaszterért.

Ily kedvező körülmények közt a kiszállás gyorsan történt, 

legelsöbb a franczia sereg, aztán az angol szállt partra, a ki

szálló elöcsapat csatárlánczba oszolva haladt előre, —  4 óra
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kor már csaknem az egész sereg parton volt, úgy hogy Napó

leon herczeg e nap estéjén már Saak faluban üté fel tanyáját.

Képünk a franczia hadsereg partraszállását ábrázolja. Az 

előtérben csatározva előre nyomuló lelkesült zuávok és czél- 

lövők tűnnek fö l , hátuk mögött a partra szállott hadak sűrű 

tömegei; —  a háttérben a hajóhad nagyszerű csoportozata, 

inely a katonaságot csapatonként kiszállító apró naszádok és 

kompok ezreivel van környezve, mintha csak a tenger egy 

óriási rajt bocsátana ki titkos kebeléből.

Lord Cardigan egy osztály huszár- és vadászszal kém

szemlére ment, 6 mfdet bejárt, de semmit nem látott, lovai 

vízhiányt szenvedtek. 15-kén a törökök szálltak partra s a 

szerietek (munitio) hordattak ki. 16-kán készen voltak az 

indulásra. Az angolok egy, Szebasztopolba szánt élelem-szál

lítmányt és MencsikolT két sürgönyét fogták el, melyek egyike 

Odessába, a másik a czárhoz volt int zve, az elsőben segít

séget kér, a másodikban panaszkodik, hogy seregében cliolera 

dúl. Ekkor MencsikolT Davankaiban volt 30 ezer emberrel, 

előőrsei az Alma balpartján, s egy a Balaklavától a cliersonesi 

fokig felállított 20 ezernyi seregből, miután most már azon 

részen ellentől tartani nem lehetett, 15 ezeret még magához 

vont, azonban élelemhiány, mi miatt az adagokat is kísebbbre 
szabatá, s cholera naponta fogyaszták lelkileg is csüggeteg 
seregét.

E nap estéjén az egyesült seregek azon helyen táboroz

tak , hol reggel az oroszok álltak. MencsikolT Baktsiszeraiba 

vonult vissza. Az egyesült seregek küveték egy darabig, aztán 

keletre fordultak, mert Szebasztopol déli oldalán gyengébb, 

könnyebben bevehető, valamint a partraszállás Balaklavánál 

sokkal könnyebb, hova is sept. 26-kán megérkeztek. Ez alatt 

nz Alma folyam partjain nagy ütközet fejlődött k i , melyben a 

szövetséges hadak bámulandó vitézséggel tették meg az első 

nagyszerű kísérletet. MencsikolT hadseregét bevehetlennek hitt

magas állásából roppant veszteséggel kiverték. Lesz még alkal

munk a Szebasztopol ostroma véres drámájának ezen nevezetes 

előjátékára visszatérni. —  St. Arnaud franczia tábornagy az 

almai győzelem után másodnapra meghalt, s helyébe Canrobert 
lépett.

3. Ila lak lava és az ostroniniunkálatuk.

Szebasztopol vidékét éjszak felöl az Alma, Kalsa és Bel- 

bek lapályos környékei képezik, délfelöl pedig Tsernaja, Bjetsk 

és Balaklava sziklás tájai környezik. Balaklava alkalmasint a 

régi görög Pallakium vártól vévé nevét, mely e helyen állt, 

ma egy nyomorult falu, szorosan a kikötő hosszában egy hegy 

tövében fekszik, jó  ivóvízben szűkölködik, 500 lakossal, kik 

mind halászok és kiskereskedők. Kikötője nem térés, de mély 

s nagy hegyek környezik, és bemetiete szűk, azért viharok 

ellen biztos rév. Az öreg várat, mely a kikötő torkolatának 

keleti oldalán romban hever, valószínűleg a görögök épiték, a 

genuaiak megujiták. Egy megerősített tornyából állt ellen a 3 

zászlóalj gyalog-, 3 üteg ágyú- és 5 csapat kozákból álló 

őrség, 4 angolt lelőtt, de aztán kénytelen volt elvonulni, az 

angolok e lö l, kik a várat elfoglalák , megerösiték és most az 

angol ostromeszközök és segédhadak kiszállója.

A francziák pedig szinte délre, Sxebasztopoltól 1 */a mér

földre a chersoni foknál, a hajóöbölben rakták ki szerletciket 

és nehéz fövegeiket.
Balaklavát Szebasztopollal egyetlen út köti össze, mely 

ágyuktól járható , ezt is előbb javitni kelle, ezért mentek oly 

lassan az ostrommunkálatok.

MencsikolT ezalatt serege egy részét sietett Szebaszto

polba vetni, melyből 2000 ember foglyul az angolok kezébe 

esett; másik részével pedig Baktsiszerai és Syntferopol közt 

foglalt állási, erősítéseket várva, hogy az egyesülteket meglá-
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madhassa, kik most kéz tűz, Mencsikoff serege és Szebasztopol 

közt kezdek meg ostrommunkálataikat, s két részről is kény

telenek erösitni magukat: egyfelöl hátul Mencsikoff ellen, és 

elöl Szebasztopol ellen, s azon egy pillanatban védöleg s táma
dólag működni egyszersmind.

Az ostrommunkálatok nagyszerű erőfeszítést és sok időt 

vesznek igénybe, mit hogy mefoghatóvá tegyünk, csak azt 

említjük, hogy azon tér, melyen ostrommunkálataikat végre

hajtani kell, kopár szikla, melyből sánczokat hányni nem lehet, 

s így az egész sánczvonalt földdel telt rözsekosarakból kény

telenek építeni, melyek földjét a völgyekből, magukat a kosa

rakat pedig, erdőség közelben nem lévén, szinte Várnából szál

lítják ! Szebasztopol szegény vidékén néhány tojás és kevés 

baromiin kivül semmi élelmet nem találni, s ezt is mind hazul

ról kell szállítani, s csak alig tudnak elégséges édesvízre szert 

tenni. Ezen fölül a francziák elfoglalt állomásaik magasabb s 

meredekebb helyeken lévén, nehéz ágyúik felhúzása akkora 

munkát adott, mely majd felér egy pyramis építésével.

Az oroszók ez alatt hátuk mögött Krím öslakóiból a tatá

rokból csapatot alakítottak, s öketakaukazi népekből álló csa

pataikhoz hasonló ruhába öltöztették, ezen kivül népfölkelést is 

rendeztek, de saját kárukra, mert a tatárok ősi ellenségei az 

oroszoknak, s a kezökbe adott fegyvert s e kedvező alkalmat 

saját függetlenségük helyreállítására s régi gyűlöletük kitün

tetésére használják fe l, háborgatva az oroszokat és Krím nem 
tatár lakóit. Újabban Szelim nevű vezérük, egy tatár nemes,jutott 

hírre, ki magát chánnak nevezi. Ezt egyébiránt csak személyes 
boszá sarkalja , mint beszélik, minden magasabb nemzeti czél 

né lkül; egy orosz tiszt húgát megbecstelenítvén, midőn e sére

lem miatt az orosz hatóság előtt panaszt tenne, igazságszol

gáltatás helyett elutasításban részesült. E rendetlen tatárok 

vajmi rendes és mindeddig kipuhatolhatlan hadi szervezettel 

bírnak. Midőn az oroszok valahol megjelennek, csak pár tatár 

áll elibök, de csata folytán mintha boszorkányok volnának, 

egyből lesz három és jobról balról, elölről hátulról csak úgy 

tolul elő a sok tatár, mintha utolsó nap volna, melyen Tainer- 

lán beláthatlan csordái kelnek fel egyszerre sírjaikból; a csata 

után isjnét lassanként, észrevétlenül tűnnek e l , az orosz kato

nák nem is hiszik, hogy valami bűvös, ördögi erő ne volna 

hatalmukban. E talárok nagy szolgálatot lesznek a szövetsé

geseknek, egy részt egy egész orosz hadtestet vesznek igénybe, 

másrészt az oroszok minden mozdulatairól hírt adnak s meny

nyire csak tőlük telik, élelmezésüket, kivált húsban, mert a 

tatárok nagy juhnyájakkal bírnak, igen könnyítik, —  ter

mészetesen készpénzért.

gotról keletnek nyúlik, éjszakról, keleti öl és délről meredek 

szírtek környezik, s e szirtek közé délnek több öblöt bocsát ki 

magából, ezek egyike a kisebb, a kereskedő, másika a nagyobb, 

a hadi kikötő, többi öblei jelentéktelenek. A rév bemenetét 

jobbra a vesztegzáreröd 51 ágyúval és a Sándoreröd 84 ágyúval, 

balról a Constantineröd 104 ágyúval védi; ezután következik 

jobbra a kereskedői kikötő, ennek bementét is jobbról egy 50 

ágyús telep, balról a Miklós-erösség védi 192 ágyúval; ezután 

jön  a hadíkikütö, melyet jobbról a Miklóserösség , balról a 80 

ágyús Páleröd véd, mindezek a nagy rév déli oldalán, éjszaki 

oldalán pedig a már említett Constantínerödön kivül, a hegy

tetőn egy nagy erőd, és fent a parton az említett erődökkel 

szemközt két kisebb erőd fekszik. A hadi kikötőt Korabelnajá- 

nak hívják s oly mély, hogy a 3 födözetes hajók 3 ölnyíre meg

közelíthetik a parlot, e kikötőben van a hajóépítő hely, a hajó

állás és a hajóhad, mely jelenleg négy darab 120 ágyús és tíz 

84 ágyús három fodözetesböl; két, 64 ágyús, és két, 44 ágyús 

fregattból; k é t, 20 ágyús briggböl, két 24 és egy 14 ágyús 

corvettböl; két, 14 ágyús goeletböl és két naszádból—  tehát 

összesen 28 vitorláshajóból, 10 gőzösből áll, és 1100 ágyút és 

18 ezer matrózt és tengeri katonát hord födélzetén. Mi e hajó

had legénységét illeti, valóságos lelketlen gép, mindegyik csak 

szorosan annyit tud, mire helye betöltése végett be van gya

korolva, s működésének, az egész hajó, vagy hajóhad életének 

összefüggését egyik sem érti, fogja fel. A hadihajók födözetei 

alacsonyak , de rövidek lévén, mégis magasaknak látszanak, 

mozdulataik késelmesek , nehézkesek , s bár az oroszok húsz 
év alatt a tengerészeiben nagy előmenetelt tettek, hajóhaduk 

mindazáltal, a törökén kivül, egy nemzetével sem volna képes 

diadalmasan szembeszállni. Ugyané kikötőbe foly a hajóhad 

számára a 9 mfdnyi csatornán és egy sziklán keresztül 230 láb 

hosszú alagon át vezetett édes víz, mely egy tartóba ömlik, hol 

szénen és homokon át tisztára szüretik.

A Szebasztopolt víz felöl védő erősségek és falak mind a 

legújabb modorban épített 2 — 3 emeletes bolt-bástyákból 

állnak, kívülről sokat hasonlítva a 2 —3 födözetes hadihajók

hoz, belülről azonban igen szükek és szélvonatuk oly csekély, 

míkép pár lövés után úgy megtelnek füsttel, hogy a legénység 

megfulásnak van kitéve; az e baj elhárítására készített szelelő
lyukak azonban szinte nem elégségesek. Az ágyúk helyeit a 

lakszobáktól folyosó választja el. Minden üteg számára van egy 

nagy kohó, melyben golyókat tüzesítnek. E boltbástyák építése 

azonban igen hiányos, a lörések ugyanis igen magasan állnak, 

úgy hogy a czélbavett hajónak árboczával s nem testével állnak 

szemközt. és úgy épitvék, hogy az egyenesen k ívü l, melyben

4. Szebasztopol.

Szebasztopolt már a régi 
görügök Ktenus név alatt is
merők , —  közte s a Balak- 

lava közt levő földnyelv a 

hajdani heracleotiChersones. 

Fekszik a Krim félsziget déli 

csúcsának egyik kiálló ré

szén. Az oroszok 1786-ban 

alapiták s 1834-ben, mikor 

Mannont tábornok megláto

g a t  , már annyira emelke

dett, hogy ö azt fontos had- 

lani pontnak nyilvánítá.

Szebasztopol már magától 

a természettől kedvezöleg 

van környezve. Kikötője egy 

nagy 4 mérföld hosszú és 1 

mfd széles, 70 láb mély me- 

denczét képez, mely nyu-

1
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felállitvák, más irányban nem lehet velük czélozni. És mi e 6 láb 

vastag bástyák anyagát illeti, bizonyos kövült kagylók- s ten

geri állatokból alakult mészkőből áll az, mely eleinte igen por

hanyó , s csak a lég hatásának huzamosabban kitéve keményül 

meg, azonban e kövek összefiiggesztése oly hanyagul történt, 

miszerint egy ünnepély alkalmával, az elsütött ágyuk nagy 

rázkódása alatt a bástyák több helyütt megrepedtek!

Szebasztopolt tengerről és szárazról múlt évi october 

hóban kezdték a legnehezebb lancaster-ágyukból lődözni, s 

noha a szövetségesek bombái több kárt okoztak Szebasztopol- 

ban és az ezt védő orosz seregnek, mint ez amannak; míndaz- 

által az óriási erőd még mai napig is fenáll, mi leginkább annak 

tulajdonítható, mert a szövetségesek több ideig nem bírták azt 

egészen körülzárolni, úgy hogy MencsikofT kívülről segedelmet 

ne kaphatott volna. Most azonban, miután a szövetségesek 

támogatására tetemes erősítések küldetlek, s az erőd minden

felől el van zárva, —  rövid időn mégis kénytelen lesz meg

dőlni, a nélkül, hogy elszántan harczolt védőinek gyalázatát 

hirdetné.

Magát a várost száraz részről szinte falak környezik, leg

újabban pedig e falakon kivül is roppant földsánezokat hány

tak száraz részrőli védelemre. A város a parttól fölfelé 20 láb

tól 150 lábig magasodó hegylejten fekszik, a katonaságon kivül 

közel 30 ezer lakossal, építése szabályos, de igen közönséges 

házakkal. A katonai laktanyák és államépiilelek egy külön elő

várost képeznek, ebben van a tengernagyi épület is. Van két 

világitó tornya, tengerészszertára, vesztegintézete és egy, nagy 

fényűzéssel kiállított könyvtára. Kirakó helye 2 mfd hosszú, a 

v í z  alatt mészkőből, fölül porphyrból építve, a mellvéd és gyám

oszlopok gránitból. Az erősségek 175 millióba kerültek, a 

kikötök s egyéb munkák 500 millióba, ide nem számítva a leg

újabban tett erősítéseket.

Szebasztopol bástyáit összesen 1,371 ágyú védi, ehhez 
vetve a hajóhadét, a tudva levő ágyuk számát 2,471-re tehetni, 

ide számítva a mozgóütegeket is; eszám azonban ujabb időben 
tetemesen megszaporittalék.

Szebasztopol csak egy nagyszerű katonaszállás (garni- 

son) s csak hadtani tekintetből fontos, különösen mint hadi 

kikötő, mely hasonlít a maltaíhoz, de erősségre azt fölülmúlja, 

mihez még építési új modorát is hozzá számítva , Kronstadt 

mellett a világ legerősebb vára s a tengerről egyátalában 

bevehetetlen, mert torkolata oly szűk, hogy azon csak egy 

hajó hatolhat egyszerre be, s ez is háromszoros kereszttűznek 

teszi Jsi magát, de a bemenet még így , ha ágyú nem védné is, 

lehetlen, mert e szűk bejárat lánczokkal és ezen kivül elsii-

lyesztett hajókkal úgy el van zárva, hogy oda jelenleg egy 

csónak sem bírna bevergödní, annál kevésbbé valamely három 

födözetes hajó.

Hogy mennyi katonaság védi ez erősséget, azt adatok 
hiányában meghatározni bajos, azonban hozzávetőleg mintegy 

25-30 ,000 .

Nevezetes tünemény, hogy Szebasztopol fölött naponkint, 

vihart kivéve, reggeltől délig keleti, déltől estig nyugoti szél 

fuj, mi a hajók ki- és bejárását igen előmozdítja.

De mindezen előnyei mellett van Szebasztopolnak egy 
gyenge oldala, és ez a szárazföldi része, mely felől magas 

hegyek veszik körül, honnét kényelmesen lüdözhetö, míg más 

részt e részrőli erősségei is csak ujabb időben nyakra főre ösz- 

szehányt bástyák.

Nevezetes az is , hogy Krím déli kikötőiben, s így Sze- 

basztopolban is, egy hajófuró (Tarét) szúnemü féreg tenyész, 

mely tíz év alatt rendesen elrontja a hajókat, de egyéb

ként is minden másod évben tatarozni s újra levonni kell miat

tuk , s melyek kiirtására még eddig sikeretlen maradt minden 

kísérlet.
A Szebasztopolból történt kitörések mindkét félben iszo

nyú pusztítást idéztek elő. Leginkább panaszkodnak az oroszok 

azon veszteségek miatt, melyeket a remekül ezélzó vincennesi. 

vadászok okoznak nekik, kik éjjel ásott árkok-, lyukak-és 

sziklahasadékokba elrejtőzve lövöldöznek reájuk. Az oro

szok oly félelemmel vannak eltelve az ö messziről is bizto

san találó miniéfegyvereíktől, melyekkel leginkább a tüzéreket 

kapkodják le lábaikról, hogy ágyútöltés alatt tüztelepeiket 

golyómentes reteszekkel zárják el. E miatt a vadászok azon 

pillanatot ragadják meg, midőn az ágyú irányzása és elsütése 

végett a reteszt félre kell tolni, és e rövid időt oly jó  sikerrel 

tudják felhasználni, hogy ellenségük ezen óvóeszközzel nagyon 

keveset nyert. Képünk ezen veszélyes leslövőket mutatja fel 

sánczárkaikban, kik legtöbbet tesznek arra nézve, hogy az oro

szok ágyúzása biztosság tekintetében gyöngittessék.

Szebasztopol azon fontos hadtani pont, mely az oros& 

uralmát a Feketetengeren, és befolyását keleten biztosítá, s 

mely töltött ágyúként vala Konstantinápolyra szegezve, innét 

a hajóhadon a keleti szél segélyével csak egy paranfcs állal 
kétszer huszonnégy óra múlva egy mindig készen állt sereg 

a Bosporusban kiszállva, az európai egyensúlyon tán orvosol- 

hatlan rést üthetett volna. Hogy ezt meggátolják, kétszeres 

erőfeszítéssel használják fel a nyugati hatalmak azon felszólí

tást, mely őket az ozmán birodalom védőivé tette.
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A TERMÉSZETTUDOM Á NY OK FÖLADATA-
—  K t t r n v e i t ö l .  —

nyosság e földön? Talán a 

kegyeltekre s eltaszítottakra a 

Sokan egyéni s társaim! élelük

népek öntudata mindinkább éb

redez. —  Sokat küzdöttek s 

egy elért pontra sem mutat

hatunk , mely az élet minden 

cselekvéseinek biztos irányául 

szolgálhatna. Tehát nincs bizo- 

teremtő elkülönített bennünket 

teremtés első eszméjében ? —  

ellen esküdött viharok lecsilla-

píthatlan dühöngése között egy gúnyos szeszély játékaiul lát

szanak lenni: —  az  e s z  m é l é s  h á n y n á l  v á g y  és 

k e s e r  k ö z ö t t i  r e g  y ti l é k  é r t h e t l e n  n a p p a l o -  

d á s a e g y e d ü l ?
A j e l e n  s o k s z o r  a v v a l  v i g a s z t a l j a  é s  bé- 

k í t í  m a g á t ,  h o g y  é l e t e l l e n t é t e i  ö s s z e t ö r n i  á- 

s á n a k a m ú l t  a z  o k a ,  s t e s t i  l e l k i  s z e n v t e l e n -  
s é g b e  s i i l y e d !  —  De ébredez a népek határoltságban 

álmadozó öntudata. A földerített természeti törvények átvilla- 
nyozzák az életnek legrejtettebb rétegeit is. Puszta véletlenség, 

vagy alaptalan , majdan sok egyéb példájaként magában elgő- 

zülgö törekvés-e ez ? Nem. —  Az ember a természet gyer

meke , mint a rét virága ; tanulmányozza ennek törvényeit, s 

tulajdon életének egy tulajdonságát tanulja.

A tél viharai közt csírázik a béke vetése. Úgy fejlődött 

ki a múltnak küzdelmei közt a természettudomány, mely eddig 

soha nem ismert részvéttel karoltatott át jelenleg minden ágai

ban. Épen mintha vihar rázta volna föl a népet nehéz álmaiból, 

vagy mintha csak most kezdené ismerni véghellen gazdagságát 

fölfedezéseiben és kitalálásaiban!

Folyamok és tengerek vitorla nélküli hajóktól pezsgenek; 

vaspályákon kocsivonatok gördülnek, mintha e pályák a föld 

üterei volnának, melyek a szorgos életelemet a központ felé, s 

innen ismét a társalmak minden szétágazó tagjába hajtják. 

Hallhatni zúgó gépeket, melyek a gyárak falait megrázkódtat

ják, és mintegy ezernyi láthallan kezektől vezettetve. művészi 

szövedékeket készítnek. Láthatni tünékeny tükör-rajzokat Da- 
guerre készlete által lemezre és papírra bűvölve ; láthatni berz- 

delejes távírda sürgönyein gondolatokat gondolatsebességgel 
inessze-messze sietni. Lábaink alatt, egy górcsőn (mikroskop) 

keresztül tekintve, megelevenedik a talaj, és nagy hegyek 

eddig láthallan növény- és állatország épitvényeiül mutatkoznak. 

A távcső megnépesíti (ismereteinkre nézve) az égürt számta

lan, még soha nem látott vílágtestekkel, és minden év uj és uj 

utitársakat ad földünknek napkörüli várdorlásában. Végül a 

nagy és hatalmas szigelnép ( britlek) fővárosában egy különös 

palota * )  készíttetett, milyet semmi század még nem látott, üveg

ből és vasból összeácsolva. Csarnokaiban minden ország ter

ményei , iparművel’ összehalmoztattak, és ezrek jöttek a föld 

minden vidékéről naponta, hogy szemléljék az e m b e r n e k  

d i a d a l á t  t u l a j d o n  m ü v e i b e n  a t e r m é s z e t  fö lö tt .

Joggal bámulandók a föltalálásokban dúsgazdag időnek 

csodái: egy titkos sejtelem nyugtalanítja a szívet az élet átido- 

mitásáról egész népeknél, mint egyénnél. — Meglehet, hogy 

természettudományok iránti növekedő részvét s világosi)

* )  A jpgecjpalota.

*  H ACY V ILÁ G  K K C K K B K ü. I I .  F O z . __________________

a

fölfogás utáni törekvés igen nagy részben bámuló kíváncsisá

gon, vagy egyedül az azokból meríthető anyagi hasznok meg

ismerésén alapszik ; de szinte oly gyakran származik az egy 

mélyebb és nemesebb alapból
A természettudományok legfőbb föladata, melyből a többi 

ki fog sugárzani a g o n d o l k o d á s  k o r l á t a í n a k  k i f e— 

s z i t á s é ,  és  a g o n d o l a  f o k  é s z s z e r  U s i t é s e .  Hát 

a gondolkodás nem mindenkor szabad? Nem, annál kevésbbé 

észszerű az mindig. Egyes tüneményekre, korlátolt térre volt 

határolva, az élet pedig az öszeség fogalmának van alávetve ; sok 

hatást kényszerű, kikerülhetlen hatalomnak tulajdonított, —  ily 

hatások alapokaíról nem mert gondolkodni, vagy észszerütlen 

gondolkodott az ember. Ha a gondolkodás az üszeségre terjesz

tetik ki, az észszerüség egységét födözí föl, s az élet határaiba 

mélyebb betekintés bátortalansága szét fog osztani.

Már századok óta kezdett az áttekintés egyes elkiilönzött 

jelenetektől egy világösznek gondolkodó fölfogásába áttérni, 

mely fölfogásban minden elkülönzött tüneménynek határozott 

köre, minden egyes lénynek határozott föladata van, s minden 

legkisebb mozzanat összefüggésben van az egészszel s az egye

sekkel. Míg a természettudomány elkiilönzött jelenetekhez volt 

lánczolva,addig az szűkkeblű emberinü volt csak; az öszeségre, 

egészre kiterjesztve, az valódi tudománynyá válik , mikor is 

erkölcsileg nemesít, szellemileg szabadít és mindenki lelkét, ha 

annak körétől egyszer köriilsugároztatik, önkénytelenül és ész

revétlenül magához bűvöli. Ez titka azon hatalomnak, melyet 

a természettudomány ma már mindenki gondolkodás-modora 

fölött gyakorolni kezd. Ez azon nagy föladat, melynek vég
hezvitelét a kor tőle kívánja. Egy csillagot üdvözölnek a sej- 

ditő hangok homályos éjszakában.

A természettudományok további föladata a jelennek homá

lyát földerítni. —  De hogy merünk sötétségről beszélni ily 

fölvílágosodott időben ? Ah , a múlt idők éje most is hossza 

árnyat vet a népekre, azok üzletére, erkölcsére, vallására ! 

írnak ugyan számtalan tankönyveket, mező- és erdögazdák, 

polgárok és fóldmivesek, tanonezok és öntanulók számára. A 

tanonezok azonban többnyire elvont eszméket, vagy szakmányba 

határolt osztályozásokat tanulnak, s mit tud a földinives a vegy

tani folyamatról, a kézműves az erők tulajdonairól, a mozgás 

és egyensúly törvényeiről ? Az öntanulók pedig legtöbbnyire 

nem értik tanulmányaik szellemének lényegét. —  Tekintsük 

különösen a munkás osztályt. A tudomány elemei nincsenek 

ennek ismeretében; hisz ö nem neveltetett ilyen felfogásra. 

Alig bir a t e r m é s z e t bemenetet szerezni a néptanodákba s 

helyet nyerni a káté és számolótábla között. Mennyi ideje 

annak, hogy azon nézet még átalános vo lt, miszerint tudomá

nyos ismeretek nem a népnek valók, sőt neki ártalmasok is. 

A nép dolgozó osztályának eddig csak összefüggés nélküli 

töredékek, a komoly tudományokból csak időszerű vények 

(recept) nyujtattak. Miért? Ha a kárörvendő önös érdeket 

nem tapasztalnék naponta, alig tudnók elképzelni, miből szár

mazik e kicsinlése némely embereknek. Ezen fekete hajlamot 

azonban sokan azon nyilatkozattal takargatják, hogy a munkás 

néposztály fölfogása többre nem terjed. De ha fölfogása kor

látolt, mert korlátoltatott, valljon fölfogási tehetsége is az-e?

Eddig voltak egyes tudósok , kik a népi életet csak tör

ténelmi hagyományból ismerték ; a nép gondolkodás és cse- 

lekvésmodorát vagy csak a közrejutottak, vagy elvont elveik

nek leginkább kedvezők szerint Ítélték meg, ezek voltak a nép 

gyámjai, tölök azt kívánták, hogy tudatlan, s előttük ismeretlen 

munkásoknak megérthető szabályokat adjanak. Ennek követ

kezménye a nép jogos panasza e szabályok alkalmazhatlansága 

fölött, vagy pedig, hogy ezeket külsőleg ügyetlenül követték, 

mert fölfogásukban nem értették. Ezen érthetlenség még az 

élelmességet is ineghüditette (paralyzálta). Nem volna-e már 

idő a népet e méltatlan gyámság alól kíszabadítni, s dolgo/.o-

/ m .a c a d e m l í \
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helyeit a valárd (reál) tudományok melegítő sugarainak fel

nyitni ? —  A természettudomány képes egyedül egyedárusá- 

gától s lelketlen szárazságától megszabadító a tudományt; s 
a v a l ó d i  n é p m ü v e l ö d é s  c s a k  e g y e t e m l e g  t ö r 

t é n h e t i k .

Azonban a jelennek árnyéka messzebb hat be a m ű v e l 

t e b b e k  k ö r é b e  is . Hány nevezi magát műveltnek, s még 

sem tud többet az ég, a növényzet stb. csodáiról, a természeti 

erők teremtéséről, s a törvények öröklétéről, mint neveket, 
alakokat és számokat, mi több, soknak semmi fogalma sincs 

rólok, sőt némelyek nevetségessé akarják tenni azokat! Hány 

ismeri nemzetének s az elmúlt idők történetét, melyekről pén

zek és romok is alig emlékeznek; soknak ebbeni ismerete csak 

nemzetségének hagyományaiba van határolva; ez ismeri ükö- 

seinek meséit, de ő semmit sem tud földjének múltjáról, semmit 

azon földrésznek, melyen lakik, történelméről, azon testnek, 

melyet őhalhatlan lélek borítékának nevez, fejlődéséről. Felé

tek, műveltebbek, int szinte azon sugárzó csillag.

Sötét felhők nehezednek még a műveltségben büszke 

jelennek láthatárán: a középkori vakhitet a művelődés leg

újabb napunkig magával hurczolja ! A csodák kora még nem 
szűnt meg! Még 1851-ben hallható volt Csehországban egy 

boszorkányper; Sveiczban pedig ördögöt űztek. Egy határ- 

grófsági polgár azt mondotta, hogy a burgonyabetegségnek 

oka az emberek romlottságában keresendő. Ki nem emlékszik 

még az alig elmúlt asztaltánczoltatás tarka babonáiról; a sze

gény asztal végtére kénytelen volt minden nyelvet. minden 

irmodort tudni, hogy a kérdezőnek jövendölhessen. Oh , ki 

kunyhótól kunyhóig, teremtől teremig járhatna , láthatna kár

tyákat vetni, ólmot önteni, dióhajat úsztatni, hagymát metélni, 

s hány száz ostobaságot véghezvinni, hogy a szerelem és sze

rencse jövő jé t, sőt a jövő évi időjárást megjövendölhessék! 

Azt mondjátok, nem hisztek ennek, s csak tréfából űzitek. Oh, 

a tréfában gyakran keserű igazság rejlik ! Hitetlenség leple 

alatt alattomos vakhit szégyene rejlik. Nem hiszitek s mégis 

szeretnétek hinni! Sokan még dicsérik is a vakhitet buzgó alá

zatossága s alávetése miatt. Sokan nem merik már a termé

szet törvényeit tagadni, de azt kívánják, hogy a természet azok 

ellen cselekedjék. Sokan megvallják, hogy a természetben 

kivétel nem létezhetik, s legfölebb csak fölfogásunknak látszik 

olyannak, s mégis szeretik a kivételeket, keresik, óhajtják, sőt 

remélik azokat. Mások minden természeti törvényt emberi hatá

rolt fölfogásunak s bolygónak neveznek, vagy elég botorak 

azt gondolni, hogy az igazi az emberi értelem előtt örökké 

elmarad födve. Ezek megvetik az isteni szikrát, mely minden 

szívben hévül, s melyet ezredek szítottak világító lánggá ! Csak 

őrültség képzeli magát örökké kikutathatlan természeti titkok 

partjaihoz lánczolva. A természeti rendszer észszerű; és a ter

mészet észszerüsége nem észtúli, nem kikutathatlan. Csak az 

állat van a természet egyedüli szemléletére szorítkozva, az em

ber észlény, 5 keresi az észszerüséget, ö kutatja, mi tartja 

egységben a világot, kutatja az örököst a végesben, a szelle

met a míndenségben. A z  e m b e r  t u d o m á n y a  a z i s t e n  

é s  a v i l á g ,  a t e r m é s z e t  é s  a s z e l l e m  k ö z t i  

k i b é k í t  és. Az ember a természet törvényeit, melyek ellen 

sokáig küzdött, mint örökösöket fölfogja s megragadja és 

a z o k a t  t u l a j d o n  s z a b a d e r k ö l  c s i t ö r v é n y e i v é  
e m e l i .

Kíbekitést kell a természeti tudománynak hoznia , ez egy 

további lényeges föladata. Ennek rejlő jelensége, hogy egy 

hatalmas mozzanat húzódik keresztül az egyetemes emberiség 

fejlődésén, valamint az egyesnek gondolkodás-, cselekvés-, sőt 
magaviselete modorán.

Az ember eddig, életének világos fölfogása nélkül, de 

mégis hozzászokva magát kettőslénynek (testi- és lelkinek) 

tekinteni, mindent ellentétek zavarában látott.

Tudományos, azaz: az életnek a természet észszerüségé- 

veli sejdítése az embernek legkevésbbé sem alaptalan, épen 

azért, mert ö azon észszeriiségben öntudatra jöhet. Ez az S 

ösztöne. Ö sejdité ugyan a világnak és életnek egy eredeti 

egységét, hanem az messze s homályosan feküdt tőle —  az 

elveszett paradicsom idejében.

Az első megismeréssel jött a szakadás. Hogyan ? Mert 

életét két ellenséges elemre osztotta. A világ elesett az isten

től, az emberek a világosság és sötétség angyalaivá váltak. A 

természet mennyre és földre oszlott. Megismerték, vagy inkább 

sejdítették, hogy az istenbeni élet a legfőbb, de ezt nem tud

ták összeegyeztetni a végessel, melynek határaiba vagyunk 

szorítva. Ekkor a vétkező testet gyűlölni kezdték, és az isteni 

lelket börtönéből kiszabadítni iparkodtak. A földi hazát, mint 

ördög lakhelyét átkozták, hogy érdemessé tegyék magukat a 

jövőre; sőt egy epés gyanú szülemlett minden művészet s em

beri tudomány, mint a pokol fattyunövései ellen.

Még a béke ideje nem köszöntött be , még mindig éles 

ellentétek szaggatják az emberi szívet. Magaazegély és tudo

mány is ez ellenséges hatalmak kiizdterévé lett. Olt volt és van 

most is sokszor némely ember, hogy a vakságba s teljes szen- 

vedölegességbe sülyedt korban egy szerencsés életet lát, mely 

az anyai házhoz hű maradt, míg mi szabadságunk gőgjében, ki 

a távolba, vagy föl sehonnaí (utópiai) eszmékbe rohanunk. —  

E  szavak sokszor keserüen-igazak. Elfogul lelkületűnk s fáj

dalmas óhajtással vágyódunk vissza , hogy úgymondjam tudat

lanságba, eszméletnélküliségbe, mihelyt megkezdjük ismerni a 

ferde művelődés határát és halljuk romlatlan szivünkben a ter

mészetanyának érzékeny hangjait.

Azonban e hangokat csak a ferde, a természetet elhanya

goló tudományosság okozta állapot sajtolja ki lelkületűnkből. 

A természettudomány föladata az egyetemes művelődés ter- 

mészetszerösítése; az embernek lelkét testével kibékíteni, s öt 

öszhangzó, öntudatos élvekre tanítani. Míg a természet gyerme

teg magzatai valánk , szesencsések voltunk, mert a természet 

vezetett bennünket, t e r m é s z e t t u d o m á n y i  m ű v e l ő 

d é s  á l t a l  s z e r e n c s é s e k  és  b o 1d o g o k  1 e s z ü n k , 

m e r t  a t e r m é s z e t e t  mi  v e z e t j ü k  é l e t ü n k b e n .

Egy sejdítő érzés int továbbá bennünket, hogy az életnek 

és egységnek bizonyos szelleme lengi keresztül a mindensé- 

ge t; hogy minden élő, minden szent, minden isteni az őszben. 

Ezen egységet, szentet és istenit fölfedezni nem a gonosznak 

kisértése, mint egy homálykodó rejtesdiség el akarná hitetni 

velünk. —  Már ezredek előtt békítő gondolatok után kapkod

tak az emberek, hogy a természetben a szellem alakját és 

borítékát fölfedezzék. Ilyen volt a görögök szemlélődése.mely 

dryadokkal és nymphákkal fákat és forrásokat elevenített. Ex 

minden időnek költői szemlélődése, mely a természetet a szel

lemi élet jelképévé teszi. De képek és árnyak hónában csak 

a képzelődés élhet, a gondolatok e helyt otthoniatlanok.

A természettudomány szövétneke mellett látja az ember a 

földeget, melyen a szellem gyöközik; megismeri az anyagot, 

melyet elemez; megleli a csirát melyből ö öntudatra fejlődik. 

De minden csira a tökélyt rejti magában, mely benső erő hatása 

által fejlődik k i ; ennek megismerésével azon meggyőződésre 

jő , hogy a természetben szellem, a természetben észszerüség 

uralkodik. Ez azon szemlélődés, mely az éleibe az öszhangza- 

tot, a szívbe az elvesztett nyugalomhont visszavarázsolja. Ez 

a valódi tudomány szemlélődése, mely nem gy ilko l, nem ide— 

génit el az élettől. E tudománynak kell a társalom minden 

viszonyait áthatnia szellemével.

Élő és észszerű azon természet, mely körülvesz bennün

ket , s melynek mi gyermekei vagyunk. Azon egység, mely 

benne uralkodik, minket is egységre vezet vele.

A t e r m é s z e t b e n  e g y s é g  u r a l k o d i k .  Ez egy

séget megtaláljuk az alakok larka bőségében. Ha vizsgáljuk.

mm
maWUlN MIBftr 

"WrtlA
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észreveszszük, hogy minden fejlődés hasonló egymáshoz, 

csak a föltételek, az erők találkozásai, sokfélék; e föltételek 

teremtik az alakok különféleségét. —  Miben áll a fejlődés ? 

Tekintsétek meg jó l ,  minden fejlődés az ellentétek, nemek és 

ösztönök küzdése. Csírázással kezdődik: parányban. sejtben, 

petében: gyümölcscsel végződik; jegeczben , magban, gyer

mekben. Az embernek is kell tulajdon fejlődésében ellenerőket 

legyőznie, é s  í z  e m b e r  a k a r a t a  m u n k á i b a n  és  

c s e l e k e d e t i  b e n  é r i k .

A természetbeni egységet megleljük annak minden módo

sulásaiban ; miből azon folyományt következtetjük teljes biza

lommal és meggyőződéssel, hogy a természetben minden tör

vény egységből ered, és következetesen működik E törvé

nyek rendben és észszerüségben nyilvánulnak. Semmi nem 

történik ezek következetessége nélkül, semmi el nem maradhat, 

mit ezek föltéleznek. Csak esztelenség ismer a természetben 

szeszélyt vagy önkényt. Az anyagok alakjai változhatnak, a 

testek különfélekép mozoghatnak, erők kiizdhetnek, állatok 

s növények születhetnek és elhalhatnak, gondolatok jönek és el

múlnak; a természeti törvény millió évek alatt megmarad, meg

marad az égür távolaiban. És csak ilyen lehet az isteni bölcse- 
8ég, melyet emberivé akarnak tenni némelyek, midőn önkényt 

tulajdonítanak neki. Ez egységen és a törvények szigorú 

következetességén alapszik biztos fejlődésünk . ez kezeskedik 
igazságutáni kutatásunk sikereért. E miatt vezetjük bizton a 

kalapács ütését, turjuk földbe az ásót, e miatt számítja ki 

teljes bizonyossággal a csillagász a jövő napfogyatkozásokat, 

és soha nem látott bolygók útjait. És m i, emberek, —  ily 
fölfogóssal fölséges név! —  mi emberek vagyunk e földön 

egyedül azok. kiknél a természeti törvények öntudatra érnek, 

kik megismerjük azokat, s mérvet helyzünk az öröklétbe; 

vagy nem tulajdon szellémüek-e, melyet a természet életében 

lelünk, bensőnk azon törvénye, mely a külsőket megerősíti? 

A termeszei egy önnönmagában, s egy velünk.

Kinek szíve nem emelkednék föl az állati embertelenség 

posványából a gondolkodás azon méltóságába, mely meg

dicsőíti ő t , ha föl tudja fogni, mily magas helyet foglal el ő 

a természet egyedeí között! A t e r m é s z e t t u d o m á n y  

n e m a l a c s o n í t j a l e  az  e m b e r t ,  h a n e m  n e m e -  

s e n - b ü s z k e  ö n é r z e t r e  e m e l i ,  s ez -Jgyik legszebb 

föladata. —

Egykor azon igyekeztek az emberek, hogy a természetet 

dicsőítsék, most törekvésük egészen más lett: m a g u k a t  

a t e r m é s z e t  á l t a l  m e g d i c s ő í t n í .  Ö az ég és föld 

törvényeit kikutatja, hozza ezeket szinte magán éleiében 

érvényre. Hogyan, mondhatná a beavatlan, hogyan alkalmaz

hatók a kültermészet törvényei az életre ? Ennek elemi tag
lalása itt messzevezetne. Azon törvények, melyek szerint mi 
vagyunk, élünk, melyek szerint mi az örökigazság felé halad

hatunk , szinte természeti törvények. A természet pedig egy

ség ; ez egységnek legösszetesb fogalma e földön az ember, 

ki egyébiránt a törvények alkalmazásában szabad akarattal és 

öntudatos értelemmel bír; ő neki tehát, kogy minden viszo

nyaira derűt hozhasson, az egység törvényeihez kell alkalmaz

kodnia. Ö a kiilben önnönmagát találhatja föl, ö önnönmagában 

a külvilágot lelheti. Legyen kisvilág a nagyvilágban. A te r 

mészet maga tanítja őt erre, mely ezt minden cgyedné , 

kicsinyben és nagyban, mini egészet mutatja. Az ember az 

egész természetet meglelheti a fűszálban úgy , mint a tölgy

ben; ázalékhan úgy , mint a történelcmelőlti idők óriási álla

taiban ; porszemben úgy , mint a napgömbben. 0  megtalálja a 

természetet házának köznapi környezetében, mint a magasra 

nyúló hegyek nagyszerű világában; dolgainak legegyszerűbb 

végzésében , mint a légkör rettentő tüneményeiben. Megtalálja 

azt testének életjelenetciben, mint a föld viliardús fejlődési 

történelmében; az édes hazának vidéki arczulatában , mint a

hévkör alatt; a pocsolyák iszapéban, mint az Oczeán hullá

maiban ; a gyermekeknek játékaiban , mint a világok keringő 

lejtésében. Az ember ismerje meg önnönmagában is az egé

szei; leremtse magába a természetet, és észszerűn fog csele

kedni, mint ő ; nem lesz a sors-önkény játéka, mint a termé

szet sem a z ! —
A h , fönséges a természettudományok fö ladata !----

Azonban, ki azt akarja , hogy jótékony hatásaiban részesüljön, 

az lépjen azon küszöbön keresztül, melyen belől balitélet és 

csalfa érdekgond eddig bebörtönözve tartották; lépjen ki 

elfogulatlan lelkülettel azon tanodába, melynek leczkéitől sem 

kor, sem állapot, sem már szerzett műveltség nem szégyel- 

heti magát; hol mindegyikünk, koldús és dúsgazdag, tudatlan 

és világbölcs, apa és fiú, anya és leány illő helyet lel. Egy 

barátságos közanya vár ott bennünket, mely intéseit nem 

haraggal, vagy rejtélyes elméletben burkolva, ejti hozzánk; 

ez naponta és óránta fölfödi az életnek, a testnek, a szelle

meknek legmélyebb titkait; —  ez az istenséghez vezet ben

nünket. E z  é d e s  k ö z a n y a  a s z a b a d  t e r m é 

s z e t ,  t a n o d á j a  a s z o r g o s  é s z l e l é s ,  é s  

h ű  g o n d o l k o d á s .

Emberkepzés a szó legnemesb értelmében, minden ba

bona, vakhit, balítélet megsemmítése a tudomány világossága 

álta l; emelése a népi életnek legalacsonabb s legmegvetet- 

tebb rétegeiben is a nagynak a kicsinybeni megismerése á lta l; 

szentesítése a természetnek, s törvényeinek az emberéletbení 

érvényesítése a szellemi szemlélődés fölavatása á lta l, —  ez a 
természettudományok föladata.

A természettudományok iránti általános lelkesedés nem 
alaptalan , s nem azon kizárólagos indoku, hogy a kíváncsi

ságot kíelegítse, valljon mikép van a napban , a bolygókban, 

vagy a föld központja felé. Valami nehéz a megrögzött balíté

letet , és az önös érdekíngert kiirtani, a tudomány is csak 

ellenhatás legyőzése á lta l, s fokozatosan érvényesíthető az 

életben. Azonban az ifjúkor, hasonlón az erdők csemetéihez, 

ninden élőditöl ment még, legfogékonyabb minden nemesre, 

minden tökélesbre; e kor tulajdona az önzőtlenség; e kornak 

hivatása, alapos természettudományi ismeretek gyűjtése közölt 

haladni férfisága fe lé , hogy a tett idejében ura legyen életé

nek. Az ifjút már keveset érinti a vakhit höditő szele, de e 

tudományok nélkül lelkülete üresen marad, s ő a hitetlenség 

bizonytalan s veszélyes ingoványába hajtatík, mikor is az élet 

elveszti minden nemesebb ingereit. Azonban ne elégedjünk 

meg egyedül azzal, hogy csak hallgatói legyünk e tudomá

nyoknak , igyekezzünk, hogy a tudományistennő testvéries 

államában mi is, magyarokul, hely- és szavazatjogot uyerjünk!!

KŐSZÉN ÉS KÓSZÉNBÁNYÁK HAZÁNKBAN.
Annák Józseftől

z ujabb kor egyik legfonlo- 

/ /  sabb iparcikke a kőszén, a ház

tartásban szintúgy mint a gyá

rakban és világításnál.

Ezen fontossága növeked

ni fog, s minél inkább mű

velődik az emberiég; mert a 
művelődés az ember-szám 

szaporodását, ez pedig azon 

kényszerűségei eredményezi, 

mely élelmet szolgáltathat

7*

minél nagyobb tért nyerni
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Ennek meggyőző bizonyságát látjuk ’Amerikában, hol^a tele

pülök első dolga erdőket irtani. Ez történt Európában is, 

hol csak néhány század előtt nemcsak a bérezek, hanem a 

síkok is erdőkkel valának borítva, melyek maradványaiul 

például: Angolországban is némely tömérdek fák mulattatnak.

Elpusztultak itt az erdők, megfogytak másutt is; de a 

pusztítás még nem érte határát. És midőn az erdőkre újabban 

mind a magán gazdaszat, mind a tudomány kiváló figyelmet 

fordít. az nem csak a tűzifa, hanem más nem kevesbbé fontos 
tekintetek végett is történik.

Nálunk a kőszén fontossága még nem érezlelik, mert 

azon iparágak, melyek főleg tüzelő szereken alapulnak, 

oly csekélyek. hogy a fa még elegendő. De ha a gyáripar, a 

légszesz-világítás nálunk is terjedendett, kénytelenek leendiink 

keresni oly anyagól, mely az elégtelen fát pótolja ; ezen pótló 

pedig, ha nem is oly dúsan mint Angliában vagy Amerikában, 

elegendő mennyiségben találtatik hazánkban is.

Németországban Hackel és Strada födözék föl a módot a 

kőszenet ártalmas szagától tisztítani és oly használhatóvá ten

n i, minő a faszén ; e végett szereztek is 1627-ben kiváll- 

ságot. Némelyek szerint az angolok voltak volna a kezdemé

nyezők a kőszenet érczek olvasztóságában alkalmazni; való

színűbb , miszerint ezt egy némettől lanulák. Az angol gróf. 

Dundonald 1780-ban adá elő módját a köszénbőli kátrány- 

készítésnek. Azonban ekkor még sokkal bővebben lévén fa, 

a kőszén használata jelentéktelen vala. * )  Csak a jelen század 

találmányai emelék azt azon fontosságra, melylyel b ír, más

részről ismét a kőszén emelé föl és biztosítá a gépek befolyá

sát az összes emberiségre; mert nincs pénzerö, mely az 

áruknak jelen ócsósága mellett az angol óriási gyárakat, 

hajókat stb. fával elláthatná,

Félszázad óla pótolja Angliában a kőszén a fát magán

életben , gyárakban. hajókon; az adja a légszeszt, az szolgál 

az érczek olvasztására . a hajók kátrányozására. A mai kőszén- 

kellel Angolországban 1000 millió mázsánál több, hozzá 

számítva a kivitelt is , mely alig több 80 millió mázsánál, 

mely roppant mennyiség folyvást növekedik. Sokan ezt szá

mítván . aggódni kezdtek a kőszéntelepek lehető kimeritteté- 

séröl. az aggodalom elfogta a parlamentet is , mely az ügynek 

tisztába hozatala végett vizsgálatot rendelt. A bizottmány 

jelentése azonban azt tévé bizonyossá. miszerint a durhami és 

northumberlandi kőszén-telepek, 7 2 0 angol Q  m érföld=140 

német mérföld területüek, többet foglalnak magukban 10 ezer 

m illió tonnánál (1 tonna= 20  mázsa), mi 200 évre biztosítja 

a kelletet. A walesi telepek még tetemesebbek , területük 240 

német □ mérföld. Csak e három lelep ad elegendő szenet 

1000 évre. Ezen megnyugtató vizsgálat a kőszén-bányászat

nak aggndalomment lendületet biztosított, úgy hogy máig 

45 millió font sterling van bele fektetve, és daczára annak, 

hogy mázsája 3*/* pengő krajezáron adatik (a bányánál), az 

összes jövedelem 12 millió font sterling (szinte a bányánál). 

E z több mint Californía aranya! És csak ily ócsósága a tüze

lőnek tévé lehetségessé Anglia iparának oly szertelen emel

kedését s azt, hogy a hindu ócsóbban vesz az angoloktól 

tagyap-szövelet, mint a hogy maga állíthatná elő, holott az 
angol a hindutól veszi a nyers fagyapot, elszállítja, megszövi 
és ismét visszaviszi.

II.

A kőszénnek elláthatatlan befolyása, a népeknek testi- 

lelki jólétére készteté a tudósokat kitudni eredetét. E végeit 

számos és költséges kísérletek tétettek, összehasonlítlattak 

mindennemű tapasztalatai mind a bányászoknak, mind az egyes 

tudósoknak, míg végre kétségtelen igazságul mondatott ki

*) Marco Polo száriul már Chinában 1270 előtt használtatott a kőszén.

növényi eredete. Ezután számítások tétettek, mennyi idő alalt 

képződhetett a kőszén, végre maga a föld is. Ezen tényekro 

alapított számítások szinte kétségtelenné teszik, miszerint 

nemcsak a földnek, de a kőszénnek magának képződését is 

százezernyi évek mérvével kell becsülni. Sokan megbotrán- 

koznak tán e számon, tartván, nehogy az „auctoritas-1 hitelén 

csorba ejtessék, és ennek folytán a vallás és erkölcs alapjai 

megingattassanak , vagy épen elzuzassanak. Egészséges ember 

alig hiendi, miszerint az erkölcs es vallás ostromoltatik a 

t e r e m t m é n y e k  vizsgálása és az alkotó kiszabta törvé- 

nyekböli következtetés áltat; sőt épen a természet vizsgálása 

és rejtélyeinek fejtegetése k é n y s z e r í t i  ránk az alkotó 

létezésének tudatát, mert az, ki csak kissé ismerkedett meg 

mélyebben a természettel, sokkal több csudálandót le l , mint 
a z , ki abba beavatva nincs.

Egyébiránt Copernicus tanaira is kígyót, békát kiáltának, 

sőt követőjét Galileit kényszerílék megczáfolni a maga állítását, 

miszerint a f ö l d  mozog a nap körül. És ki azt mondaná, 

mikép a világ akkor erkölcsösebb volt mint ma, az a történel

met kétségkívül csak névtárul ismeri.

A kitűzött tárgyra térve , említi elett a kőszénnek növényi 

eredete; de hogy képződött annyi szén csupán növényekből?

Minden bányábsn lelni kőzeteket (Gesteíne), melyek 

behíntvék növények, ágak, levelek, gyökök lenyomataival; 

ezek főkép a környező kőzeteken vannak és oly tiszták s 

épek, hogy a növénynek nemcsak nemét (genus), hanem 

faját is meg lehet határozni; e lenyomatoknál azonban sokkál 

jelentékesebbek a n ő v é n  y-m a r a d v á n y o k ,  kérgek, ágak, 

törzsek. tisztán látható belszerkezeltel.

1. Asterophyllites (csillaglevelú törzse í j  levelei.)
2. Sphenopteris lineáris, (-ék-páfrán).

3. Pecopteris Mantelll.

4. Sphenopteris affinis.

Ezekhez járul még a vegybontás is , mely kimutatá , mi

szerint a kőszénben a széneny, köneny és éleny épen azon 

arányban vegyülvék, mint a mai növényben, csakhogy az 

éleuy (Oxygen) és köneny (llydrogen) nagyobb része részint 

v ízül, részint könszénegiil (Koklenwasserstoff) elillant, 

hátramaradván majdnem tiszta széneny. * )

Tetemes lévén a nyomás az eltemetett kőszénnövényeken 

a rááradt földanyagok részéről, ama gőzök nem távozhattak 

e l , hanem hol üreget, hasadékot leltek, összehalmozódtak; 

ezek teszik a kőszén-bányákban oly igen veszedelmes b á- 

n y a - l é g e t ,  mely a lámpa lángjától meggyulván, egész 

bányákat összerombol, száz és száz embert fosztva meg éle
tétől.

Ezen lenyomatok és maradványok nyomán többen kivált 

Unger, bécsi tanár ösvilági tájképeket állitának össze, melyek 

ha nem is felelhetnek meg teljesen a valóságnak, de legalább 

megközelítő fogalmát adják az ösvilági tenyészetnek. E tenyé

szet teljesen különbözik a m ailól, különbözik a barnaszénétől, 

sőt az egyes fekete szénrétegek szerint is , a mint ez csalha-

* )  A  barnaszén ,  m int legfiatalabb , 55— 76% , a fekete szén 73— 96% 
anthraclt 90— 97% szénenyt tartalmaz.
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tatlanul kitűnik az egyes rétegek lenyomataiból. Túlnyomó 

számmal vannak a páfrán (Tarrenkriiuter), surló (Equisetaceae) 

és korpafüfélék (Lycopodiaceae) a fekete-szén-rétegekben; 

<le mely növények ma apró füvek, azok akkor tömérdek fákul 

léteztek. Azonban minden növények v i r á g t a l a n o k  valá- 

nak , mint megfelelőik ma is. A kőszénben nincs nyoma a 

szárazföldi állatoknak: tehát élettelenek valának a roppant 

erdők, nem csak állat, de szél sem zavará a síri csendet, 

minthogy a nap sugarainak akkor sokkal csekélyebb befolyása 

vala földünkre a még sűrű körlég miatt, és a föld önmagából 

merítvén még hevét, a légömlésre, mely a különböző mérsé- 

ken alapszik , nem volt alkalom.

III.

Mindazon növények, melyek a kőszén-korban tenyésztek, 

forró légelyiek, azaz: olyak, melyek csak forró égöv alatt 

élhetnek, és mivel az eddig ismert 53 kőszénnövény faj közül 

35 Enropában és Amerikában egyaránt jő  elő, a sarkok körül 

szintúgy, mint az egyenlítő alatt, következik, miszerint a föld 

hömérséke akkor forró volt, és pedig egyaránt a föld egész 

föliiletén.
Westphalenben a neusalzwerki sókat ásatván, következők 

vétettek észre: 580 párisi láb mélységben 19 %  foknyi, 1285 

láb mélységben 27'/2°> 1935 lábnál 31Va°, 2144 lábnál 
331, a Celsius-foknyi volt a hőmérsék. E szerint a mélységgel 

irányban növekedik a hőmérsék is , és teljes joggal állíthatni, 

hogy 10,000 lábnyi mélységben 100° (forrhév), 200 ezer 
iáb vagy 9 mérföldnyi mélységben 2500°, vagyis az olvadt 

éreny (platin) hőfoka uralkodik. Ezen arányt vévén alapul, 

minden 100 lábnyi(- 1 6 ölnyi)mélységgel e g y  Celsíus-fokkal 

növekedik a föld belsejének hömérséke, s 15 mérföldnyi mély

ségben a föld tömege már olvadt. A föld kemény kérge az 

egész tömeghez képest tehát vékonyabb, mint a tyúktojás 

héja az egész tojáshoz képest. Efféle tüneményt mutatnak a 

bányák is , hol néhány száz lábnyi mélységben majdnem mez

telen dolgozik a bányász s mégis izzad. A havasokon a jege

sek (Gletscher) nem fölszinökön, hanem fenekükön, hol a 

földdel érülnek, olvadnak, mit nem a napnak, hanem a föld 

saját hevének lehet csak tulajdonítani.

Ily észleletek nyomán alkotott La Glace egy véletel 

(hypothesis), mely elég könnyen magyarázza mind ezen 

tüneményeket, mind pedig a kőszén eredetét. Szerinte a föld 

a naprendszer egyéb csillagaival egyiitta nappal egy testet tett, 

melyből elszakadozván egyes tömegek, önálló bujdosókul 
kezdének forogni a megmaradt, de mindnyájoknál még sokkal 
nagyobb nap körül.

Végre a göznemü állapotot fölvállá az izzó-olvadt álla

pot . mely a szakadatlan hévkisugárzás állal lassankint átment 
¡1 szilárdba , de csak a fölszínen, s ekkép megalakult a kéreg. 

Ez szilárd ugyan , de mégis sokkal forróbb volt, hogysem a 

földből kelt gőzök , melyek a körléget képezék, vizűi rajta 

megállapodhattak volna. A lecsapódott vir. a kéreg által újra 

és újra gőzzé változtatván , fölemelkedett; a világűr hidegsége 

állal ismét vízzé fagyasztatván ismét a kéregre esett; ez által 

hatalmasan siettetett a kihűlés. (Tudjuk a természettanból, 

miszerint á viz elpárolgása hideget okoz). Hogy ezen eső nem 

csöppekben esett, elképzelhetjük, ha elgondoljuk. mikép 

azon egész víztömeg, most a föld két harmadát elborítja, 

akkor a körlégben volt. Ebből érthetjük, miért nem érhették 

a földet a napsugáréi; ebből tovább kövelkeztethetünk amaz 

iszonyú nyomásra , mely a föld kérgére nehézkedelt: ma a lég 

nyomása egy □ ujjnyi térre egyenlő 12*/2 fonttal, vagyis 

azon nyomással, melyet egy 28 ujjnyi higany, vagy 32 láb

nyi magas vizoszlop gyakorol egy □ ujjnyi térre. A tenger 

mai mélységét átlag 9000 lábnyinak vévén, 280 körlégnyi, 

azaz 28ö-szor nagyobb nyomás gyakoroltatott akkor a földre

mint ma. vagy La Glaceszrint 1000méternyinek (1 m eter=3 ,

16 láb) vévén a tenger mélységét, 100 körlégnyomás marad. 

E nyomás ismét azt éredményezé, hogy a víz mostani forr- 

pontján jóval lul hevitethetett elpárolgás nélkül, mint azt ma 

is láthatni, ha a víz a közönséges körlégénél nagyobb nyomás 

alatt, azaz: sűrített.légben forraltatik, a mikor a 100C. fokot 

jóval meghaladja a forrpont; ellenben ritkább légben, tehát 

csekélyebb nyomás alatt, előbb forr a v íz , például a Bernát 

hegyen , 8800 lábnyi magasságban 89 C foknál már forr a víz.

—  Idő múltával a kisugárzás, a viz elpárologlatása által a 

kéreg végre annyira kihűlt, hogy a viz rajta megállapodhatott; 

és igy képződött az első tenger, melynek mérséke azonban a 

mostani forrponton, hogy fölül volt, kitűnik a fölebbiekből. 

E tenger az e g é s z  földet elborílá. A hülés tovább tcrjedtével 

a kéreg mindinkább összehuzódott, annyira, hogy végre az 

alatta forongó olvadt tömegek a nyomást tovább nem bírván, 

azt megrepeszték , s kiömölve hegyekké , bérczekké tornyo

sultak. E z e k  v a l á n a k  az  e l s ő  h e g y e k  Azon közét, 

mely ekkor képződött, mint minden izzó-olvadt ásvány, mely 

lassú hülés által szilárdul meg, jegeczes (krístál) szerkezetű; 

s ilyen kőzetül ismerjük kíválólag a gránitot, mely csakugyan 

az ismert képletek (fönnállók) legalsóbbikát teszí, csak a 

bérczekben lépvén fölszínre, hova plutoni hatást, azaz azon 

hatás által vetteték föl, melyet az olvadt földgömb gya

korolt a kéregre.

Ily kiemelkedések adák az első tért a . de csak ezer és 

ezer évek mullán támadandó tenyészetnek; elökészité őket 

erre a víz, mely forró és savakkal túltelve lévén, sokkal ha
talmasabb oldója s bontója volt a kőzeteknek mint a mai.

Az első növényzet tehát csak szigeti lehetett; a nagy 

szárazföldek csak ezután s halkai képződtek a tengerböli lera

kodás s végre földalatti erők általi fölemeltetés által. Ezen 

első tenyészet igen buja alig lehetett, minthogy nem tele— 

vényből (humus), hanem az ő s , szűz földből kelle tápját ki— 

küzdenie, bár szénsavtól, mely a növények fötápszere, a 

körlég túláradóit. Ezen első tenyészet alzatul, ágyul szolgált 

a másiknak, ez ismét a harmadiknak; de mindnyájan hatal

mas fogyasztói voltak a szénsavnak, vízgőznek s így tiszti- 

tói a körlégnek, hogy ez végre alkalmassá lön állatok élteté

sére. Az állatok szinte mint a növények fokonkínt jelenkezé
nek , legelsöbb a tengeri legalsóbb rendű állatok, ezek után 

halak; megtisztulván jobban a körlég , hüllők (amphibia) 

leltek életre, s csak azután madarak és emlősök. Hogy ily 

rendben következtek legyen az állatok, csalhatlanul kitűnik a 

közet-rétegekböl. melyek telvék megkövült állatmaradvá

nyokkal . de melyek minden rétegben másfélék.

IV.

A kőzet-rétegek, melyek közén a kőszén helyeződött, 

majd mindenütt hasonló összetételűek és minőségűek; miből 

azt következtethetni, miszerint képződésük föltétei mindenütt 

hasonlók valának. Túlnyomó számmal vannak atimpala, (Thon- 

schiefer) homokkő, úgynevezett szénpala és szénhomokkö 

rétegek , jellemezvék szürke színűk és főleg páfrán , surló s 

korpafüfélékböl álló lenyomatok állal. A kőszén nem egy, 

tömeges rétegben fekszik e kőzetek közt, hanem velők válta

kozik . például van egy kőszén-réteg, fölötte homokkő-réteg, 

ismét kőszén, ezen újra homokkő s. i. t. így egy Drezda 

m.ellelli bánya .? 4, Dudleyben Angliában, 11 kőszén-réteg 

van , de egymástól elválasztva homok stb. kő-rétegek által; 
e 11 szén-rétegből csak 1 bányolható. Newcastlenél van 11 

szénréteg, csak kettő (6 — 7 lábnyi) jövedelmez. A Mons 

körüli bányában 115 szénréteg van s inindenik bányolható. 

bár rendesen 3 lábnyíak. A HnndsrUlk hegyek körül Thürin- 

genben van egy széntelep 120 réteges, 44 kisebbet nem szá

mítva, összes vastagsága 338 láb; terjedelme 7— 8 órányi
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szélességben, 24 órányi hosszaságban. A -c^ldniipke-dale-i^ 

telep, nyugoti Angliában 135 réteges, összes vastagsága 

500 lábnyi!

Az egyes szénrétegek vastagsága nagyon különböző; 
van pár u jjny i, van sok lábnyi; például Meiningen herczeg- 

ségben, Németországban van egy szénréteg, mely 40 lábnyi; 

Dombrowánál Orosz-Lengyelországban 42 lábnyi, s 700 

lábnyira terjed ki megszakadás nélkül; Zittaunál Szászország

ban 64 , Duhot megyében Francziaországban 72 lábnyi vas

tagságnál még nem értek határt, s alapos okoknál fogva re

mélik , hogy 300 lábnyi leszen.

A milyen különböző a vastagság, oly különböző a terület 

is : Zittaunál 9 mérföld hosszú, 1— 2 mérföld széles; Angliá

ban 15— 20 német m. hosszú, 5— 10 m. szélesek vannak. 

Szerfölött terjedelmesek az észak-amerikai kőszéntelepek ; a 

a pittsburgi például 3000 német □ m., a pennsylvaniai körül

belül 13,000 □ n. m., lllinoisban van egy telep, mely nem 

sokkal kisebb egész Angliánál. Vannak kőszéntelepek keleti 

Szibériában és Chiliben (Dél-Amerikában), Ausztráliában és 

az Altai alatt (Szibéria és China közti bérez), van Japánban és 

Dél-Amerikában 14,000 I, magasságban. Terjedelmes szén

rétegek vannak Belgiumban is.

V.

Azonban, hogy halmozódott össze oly tömérdek meny- 

nyisége a növényeknek ? Tekintve a jenlenkori növények 

összehalmozódását, négy módot gondolhatni: 1) Az őserdők- 

beni egymás fölé növést; 2 ) tőzeg (turfa) képződést; 3 ) fo

lyamok es tengerek-eszközlötte összehordást; 4 ) az úgyne

vezett toboz-telepeket a tengerben (Tueoidenbiinke).

Az első módot illetőleg bizonyos, miszerint úgy nem 

képződhettek volna oly nagy tömegek; mert a növények 

elhalván, az e g é s z széntartalom nem halmozódik össze, 

hanem igen nagy részben a körlég élenyével, s a növényben 

volt könenynyel egyesülve elillanik. Mindemellett vékony réte

gek ekkép képződhettek.

A m á s o d i k  m ó d  a t ő z e g - k é p z ő d é s .  Ez 

pedig úgy történik , hogv k i v á l t  m o h -  f é l e  növények 

nedüs helyeken , mocsárokban egymás fölé nőnek és nyomat

ván az új és új tenyészet által az a lsók , melyek már elhaltak, 

erjedésök, elrohadásuk gátoltatik, s így a növényanyag majd

nem széneny veszteség nélkül meggyül. Ezen módon nem kell 

végtelen idő , hogy igen tetemes tőzeg-rétegek képződjenek ; 

például Német- és Írországban vannak 30— 50 lábnyi, sok 

mérföld területű rétegek. Ily vastag tőzegrétegek legalsóbb 

része föltünőleg hasonlít az ifjabh barnaszénhez; ennek alsó 

része pedig az ifjabb, azaz fölsőbb fekete szénhez. Joggal 

mondhatni tehát a tőzegképződést a kőszén egyik forrásának.

A 3-ik m ó d a folyamok és tengerek ál'ali összehor

dása a növényeknek. A mai dél-amerikai folyók, például: 

Magdolna, Amazon , néha sok száz holdnyi őserdőket emelnek 

ki a földből s magukkal viszik a fát, miglen az teljesen átjárva 

viztöl lesülyed, mi főleg a torkolatok körül történik. Ha ily 

összehordás történt, meg kell látszaniok a hordás, horzsolás, 

csonkulás, gördítés nyomainak azon megmaradt növény-része

ken és kövületeken, melyek a kőszén-rétegekben találhatók. 

Sőt mivel ezen korban vízi állatok már léteztek , megtudható 

leszen: édes vizű tóban, torkolatnál vagy tengerben történt-e 

a lerakodás; mert ha édes vizű tóban, akkor édes vizi kagy

lók , csigák , ha torkolatnál, akkor édes és tegervizi kagylók 

stb. vegyest, ha tengerben, akkor csupa tengeri kagylók stb. 

jönek elő a szomszéd kőzet-rétegekben. És ezt valóban ész

lelők is a kőszén-telepekben ; főleg az észak-németországi 

barna-szén-telepekben leltek elszénült, de különben ép 

fákat, melyeken a gördítés, hümpülygetés világos jelei 

láttattak. Ezen származási módot egyik valószínűnek annál in

kább elfogadhatni, mivel a kőszéntelepekben e g é s z  f á k  

i s  t a l á l t a t n a k ,  melyek mocsárokban, hol csak moh 

terem, nem élhettek; azután a kőszén fekvése leggyakrabban 

teknö-idomú, hogy közepe az egész telepnek mélyedt, szélei, 

végei pedig a fölszin felé térnek, sőt néha ki is lépnek.

T e k n ő  i d o m ú  s z é n t e l e  p.A homályos rétegek kőszenet j» .  
lentenek; közvetlen fö löttük : e, e, e=tfjabb ; d= rég ibb  vörös homokkő. 

g ,g= az  újabb vörös homokkő fö lötti Lias-mész (fekü-mész). i ,  k ,l= O o litU  

(boraőka-mész). m , m =agyag. a=vu lká iios  emelkedés. E  rétegek erede
tileg fekmentesek valának ; ferde állásuk vu lkán i erő által támadt.

Ily fekvést legkönyebben származtathatni viz általi össze- 
hordatásból. E vélemény mellett szól az is , hogy a kőszén- 

rétegek váltakoznak egyéb közetrétegekkel, mert lerakodván 

egy növény-szállitmány, reá azonnal fövény stb. rakodott; 

erre új növény-halmaz vitetett s így tovább; azonfölül ezen 

közti rétegek az áradmány ismérvéit nvilván mutatják.

Végre 4-ik módja a kőszén-képzésnek az úgynevezett 

toboztelepek (Tueoidenbiinke). Jelenleg is ismernek az atlanti 

tengeren helyeket, toboztelepeket, hol tetemes területen any- 

nyi tengeri moszat kuszálódott s fonódott össze, hogy a ha

jóknak arra szállaniok nem lehet. E növények a tenger fene

kére ülepedvén, kőszénképzés történhetik. Azonban az ismert 

szenek eredete e negyedik módon nem magyarázható.

Fönállő , kövületi fatörzsek a trenil- i szénbányában Loire megyé

ben , Franciaországban.

Sok kétségre szolgáltat okol azon tünemény, hogy a 

kőszénrétegek váltakoznak kőzetrégekkel, s hogy némely 

fák fö n á l ló k  t ö b b  k ő z e t -  és s z é n ré le g e n  k e re sz 

t ü l ; de ezt tán értelmezhetni az összehordásból.*)

Hogy vannak széntelepek 10,000— 14,000 lábnyi m a

gasságban , Dél-Amerikában, könnyen megérthetni, tekint

vén a vulkán-erőt, azaz azon erőt, mely ma is hat tüzokádó 

hegyekben , mely által az újabb korban is tetemes emelések 

történtek.

Átalán a vulkán-hatás igen gyakran mutatja nyomait 

kivált a fekete szénnél. melynek rétegei sokfélekép megsza- 

kasztvák, meghajtvák; nem annyira látszik ez a barnaszénnél, 

melynek korában a vulkanismus már sokkal csekélyebb hatá

lyú volt.

* )  A. vulkánhatás példájául álljon  a Ju rillo  tiizokádónak képződése 
Mexikóban 1759 , hol 4 □  m étföldnyi tér 54 lábnyival emeltetett 

f ö l ,  számos tilzokádői knpokkal, melyek egyike sem kisebb 300- 

nál , a J  u r í 1 1 6 1600 lábnyi magas. A n a g y  f  ö 1 d r e n g ■* * 

Chiliben 1822, 30,000 □  mérföldet 6 lábnyival emelte föl.
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1 A  fekmentes kőszénréteg vu lkán  erő á lta l elsőben megrepesztetTén, 

egyenlőtlenül felemeltetett. Hirtelen megszakadni látván a bányász a 

szénréteget,  tud ja , liogy fölötte vagy alatta kell keresnie a folytatást. 

Je len képen az «gy réteg négy réteggé szakadt.

A kőszén-korban mint már 

«mlittetett, csak vírágtalan (crypto- 

gama) növények termeltek, minden 

szárazföldi állat né lkü l; a barna

szén kora már sokkal élénkebb, vál

tozatosabb és elevenebb látmányt 

nyújt. Ebben voltak már hatalmas 

pálmák , lombos és tűlevelű fák ; a 

föld felülete egyenetlen , és a nap 

«ugarai által illethető volt. Ekkor élt „ lg4^ V o U « S ;  «  J 3 £  
ama fa, melyből a gyantar (boros- ti,eg fekmenLs rétegnek, 
tyánkő) képződött, számtalan rova
rokat rejtve állományában; de a mi legkedvesebb, voltak már 

szárazföldi állatok, tömérdek testű hüllők, emlősök, —  de 
m i n d  n ö v é n y e v ő k .  E b b ő l  k ö v e t k e z i k ,  m i s z e 

r i n t  a z  ő s v i l á g i  á l l a t o k n a k  n e m  v o l t  s z ü k s é 
g ü k  g y o r s a s á g r a ,  ü g y e s s é g r e , m i n t h o g y  n em 

v o l t ,  k i  é l e t ü k e t  f e n y e g e s s e ;  azért minden erő a 

test tömegének gyarapítására használtathatott. Es melyek ma 

*  leggyorsabb, legügyesebb állatok ? azok , melyeknek har- 

czolniok kell élelmükért. De hogy martalékaik magukat bizto

sítsák, nekik is szükséges sajátos ügyesség vagy véderő. 

Ezen védelem, illetőleg harcz fölemészti az állati erő egy részét,

—  a test tömegének rovására.

Ezen barnaszéni növényzet szinte csak forró légelyben 

tenyészhetett, mi ismét azt bizonyítja, miszerint a föld légelye 

akkor, és pedig mindenütt meleg volt.

VI.

Érdekes ezek után tudni, mennyi idő alatt képződhetett a 

kőszén? Egyike a legjeleseb földtudósoknak, Bischof, ezt irja: 

Gondos vizsgálatokra alapított számítás szerint a saarbrückeni 

kőszénképlet egy bizonyos részének súlya 90 billió, 800 ezer 

millió font, mely kőszénben van 72Va billió font széneny. 
Föltéve:

1) hogy a kőszénkorban a tenyészet (vegetatio) mennyi- 
s gre nézve annyi volt mint most, azaz hogy egyenlő téren 
akkor annyi széneny vétetett föl a növények által a körlég 
szénsavából mint m a;

V  í° iey 8 kÖSLZé.nt képeze,t növények ugyanazon helyen 
termettek legyen, hol ma terményük, a kőszén, van (mit az 
igen ep lenyomatok is bízonyitnak);

3 ) hogy mindazon növény, mely ama bizonyos téren ter

mett minden veszteség nélkül, kivéve természetesen az erje- 
dés-okozta el.llanasat némely részeknek, köszénképzésre hasz
náltatott legyen. r

Ezen föltevések mellett e g y  m i l l i ó  és  n é g y  e z e r  

Jv ' kívántatik, hogy az említett saarbrückeni köszénképlethez 
«ellő növényanyag létrejöjjön

Ha a két első füllevés folytán ezen idő kelleténél hasz

nsabbnak mondathatnék, a harmadik föltétel azt kiegyenlíti; 
mert egy millió év kívántatik , ha a növényekből semmi sem 

vesz e l: már pedig be van bizonyítva , miszerint az erdőkben 

az elhalt növények l e g n a g y o b b  r é s z t  a körlégbe illan

nak c l: tehát ainaz időnek még hosszabbnak kellene lennie.

Chevandier kél dús bükkerdft évi terméséi 63 évi átlag 

szerint vevén alapul, számításaiban azon eredményre jö l t ,  mi

szerint egy hektarc-on ( l 7/io hold) 1800 kilogramm (3000 

font) széneny termett évenkint. Ezen arány szerint a mi erdőink 

100 évben annyi szénenyt adnának, mennyi elegendő volna 

egy 7 v o n a l n y i  v a s t a g  k ő s z é n r é t e g  k é p z é s é r e !  
E  számítás folytán 672 ezer év kívántalnék az említett telep 

képezésére, de be nem számítva a közte fekvő számos kőzet- 

rétegeket.
Ugyancsak Bischof egy másik számítást is adott az időre 

nézve, mely a kőszén képződése óta eltelt; e végett egy izzó 
basaltgömb hülését észleié és alapul véve: 1) hogy a föld 

hév kisugárzás által mindinkább k ihűlt; 2 ) hogy a kőszén- 

korban még oly meleg volt az egész földfölület, hogy a nap

sugarai reá befolyással nem lehettek, hogy légelykülönbség 

nem volt, a miért is a kőszénnövények m i n d e n ü t t  hason

lók ; és 3 ) hogy a föld hülése hasonlagos (analóg) amaz izzó 
basaltgömbéhez, azon eredménye lön számításainak, miszerint 

legalább 9 millió év telt el (egy másik szerint 6 millió) a kö- 

szénképződés ó ta !

VII.

A mit tudunk a magyarországi kőszenekről, majdnem 

egyedül Nendtwích tanár ur hazafias buzgalmának köszönhetni, 

ki 1845-ben értekezett már e tárgyról és 1852-ben újra ki

adott egy külön könyvet a magyarországi legjelesb kőszenekről.

Másutt a bányabírtokosok maguk kérik megvizsgáltatni 

kőszeneiket, részint hogy ők és a közönség tisztába legyenek 

az áru minőségéről, értékéről, részint hogy a tudománytól érte
sülést nyerhessenek, mikép lehetne könnyebben előállítani 

vagy ha k e ll, javítani. De a közönyösség a közhasznú érdek 

iránt nálunk oly „honi“ tünemény, hogy senki benne meg nem 

ütközik. Vagy ez az önzetlenség je le ?  Akkor valóban önzet

lenek könyvkiadóink is , kik nem akarnak nyerekední az által, 

hogy remek íróink műveit füzetenként adván ki, a sors mosto

hább alattvalóinak is lehetővé tétessék azok megvétele, mint 

ez történik Német stb. országban. Pedig hány száz magyar 

veszi most a német stb. írók füzeteit! Ezek mind, és más eze- 

ren szívesebben vennék a magyar Íróknak néhány krajezáros 

füzeteit. És ekkor tanulnánk lelket, érzelmet saját forrásunk

ból. 1848 előtt volt természetvizsgáló társulat, mely évenként 

gyülésezett az ország más meg más városában, terjesztve szó

val, Írással a nyert eredményeket, ébresztve, lelkesítve a be 

nem avatott közönségei is. Akkor megélt annyi magyar folyó

irat, volt például két magyar orvosi lap, volt egyéb is : most

—  olvasásra kell fölkorbácsolni a közönséget, mint a gyer

meket, mely nem látja be, miszerint csak az őhaszna az oku

lás. Elvesztegetettek mondja sok emberi lélek a pénzt, melyen 

könyvet vett; de csak a vak nem látja ezek csalódásának iszo- 

nyatosságál; csak a megbénult nem érzi rohamos haladását az 
emberiségnek, csak mínálunk nem látszanak az emberek tudni 

azt, hogy csak a tudomány képes az e g y é n  önállását, füg

getlenségét eszközölni s föntartaní; csak ott, hol a tudomány 

közbírtok, élnek emberileg * ). — Ki nem halad, elmarad. — 

Ki maga nem igyekszik magát föntartaní, az megérdemli a 

pusztulást. Lépjen helyébe a satnyának az életrevaló. Az alkotó 

csak annak adta a föld javait, ki velők élni Ind. És ekkor nein 

ülend „gyászköny az ember millióinak szemében!“ Nálunk a 

vegyész, a természetbúvár még az exotikus lények iránt mulatni 

szokott figyelemre számíthat; és csakugyan annyiban egyez 

az exotikus növényekkel, hogy mint ez a mérsékelt légely 

alatt, úgy amaz niinálunk ritka tünemény. A mi egyébiránt 

természetes dolog, mert hol nincs kellet, olt nem is lehet kelet. 

Vagy tán a vegyészeknek kell nálunk ipari s müvességi közün-

* )  E  tekintetben most m á r  kevesebb oknnk lehet p a n a s z r a  a m a g )  a r

olvasó közönség irányában, mely könyveink, lapjaink olcsutasa o 

tetemesen gyarapodik.
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séget teremteniük, mint teremtenek olvasóközönséget 1780- 

tól fogva dicső Íróink, kiket keserű küzdelmeikben csak a hon

szerelem istápolt!

Az angolok, francziák, németek a művelődés, kivált a 

természettudományok népszerűsítése és közönséges haszonra 

fordítása által nem csak nem lettek „materialisták“, de sőt 

most kelnek leginkább régi költőik müvei, most emelnek emlé

keket nekik. így van E s z a k a m e r i k á b a n is , hol a költők 

müvei igen jó l díjazhatnak, tehát kelnek is. Talán mi is eszünkre 
jövendünk ! — De térjünk a dologra.

Magyarországon igen sok helyen födöztek föl kőszéntele

peket : majdnem egész felső Magyarország, vagyis a Kárpátok 

alja mutathat, de nem igen ismert rétegeket; a legismerete

sebbek a bánságiak, baranyaiak, esztergomiak, soproniak. Ta

lálni nem csak feketeszenet, hanem barnaszenet és széniét is. 

A s z é n 1 e (Anthracit) a legmélyebben fekvő, tehát legrégibb 

kőszén, mely részint a földnek akkori hősége, részint vulkán 

hatás által leginkább átváltozott és majdnem tiszta szénenyböl 

áll (90— 98 % ). Eszakamerikában ez majdnem egyedüli kőszén.

A f e k e t e s z é n  fiatalabb a széniénél; szurokfekete, 

zsirfényü; ritkán láttat fa  s z e r k e z e t e t ,  mi egyik külön

böztető jele a barnaszéntől. Könnyebben meggyül mint a szénle. 

A b a r n a  s z é n  attól kapta nevét,hogy tömegben és k i vá l t  

porban barna színű; benne a faszerkezet kiválóbb; sőt lelni 

olyakat is , melyek egyenesen megkövült fákul vehetők, mert 

első latszatra fának nézhetök; és ezek ásványiaknak (Lignit) 

nevezhetők. A barna szén némely országban bővebben találta— 

tik, mint a fekete szén; de értéke csekélyebb. A koszén mind 

e három faja . ha erősen hevittetík zárt helyen, hogy csak az 

illő részek (éleny, köneny s kevés széneny) hajtassanak ki, de 

lángolás nélküli új tüzelőt a d , mely már lángra nem lobbant- 

ható, de tartósan izzik, az úgynevezett kokszot. Ezt különösen 

az érczek olvasztásánál és a kovácsoknál használhatni. A gőz- 

világ kőszénből állittatik elő (lehet egyébiránt olajból is, fából 

is s tb .), s mi a kőszénből megmarad , az a koksz. Egy mázsa 

kőszénből készül átlag 50— 55 font koksz, és mérőszámra a 

koksz annyi, mint a kőszén, melyből készült, mert t. i. fölfnvó- 

dik. Egy mázsa vas olvasztására körülbelül 15— 20 font koksz 

kell. Hol a kőszén csak koksz-égetésre használtaik , 24 órára 

a kőszén behányatik izzó kemenezébe. Egy pozs. mérő kőszén 

100— 120 font. De ezen koksz a kőszén kiilönfélesége szerint 

különböző.
Három föfaja különböztetik meg a kőszénnek (mely neve

zet közönségesen feketeszenei jelent):

1) T a p a d ó s z é n ,  mely az erős hévben mintegy meg

olvad , fölfuvalkodik és összeálló tömeggé forr (Backkohle).

2) A z s u g o r o d ó  s z é n  (Sinterkohle), nem fuvódik 

föl, de szilárd, néha nehezen zúzható tömeggé válik nagy hévben.

3) M á 11 ó s z é n  (Sandkohle), a nagyobb tűzben elmál- 

lik apró darabokka.

A tapadó szén főleg gőzvilágra, koksz-égetésre és ércz- 

kohákban használtaik: kályhákban nem igen jó ,  mert duzzad

ván s összeforvan a rácshézagokat betölti, s azért szüntelen 

forgatni kell , hogy a lég odajuthasson.

Háztartásban a zsugorodó kőszén legjobb, mert darabjai 

nem födik el a rácshézagokat. A málló szén a tűzben apró da

rabokra omolván, nem marad a rácson, s azért csak mész- és 
téglaégetésnél alkalmazható.

A magyarországi kőszenek közül legjobb a b á n s á g i ;  

ez szurokfekete, zsirfényü, karczolva fekete port ad; faszer

kezet rajta nem vehető észre, bár vannak olyan rétegek is, 

melyeken az látható. A légen el nem málló. Tartozik a zsugo

rodó szénhez; hamut csak 2— 3 % -et ad, és zárt térben he

vítve 20— 30 százalékot veszt súlyából, mi megmarad az tiszta 

és tömött koksz. E szén gőzvilágításra és gőzgépeknél igen 

alkalmas. Majd semmi vaskéneget nem tartalmaz; azért nem is

árt a katlanoknak. Tartalmaz 86— 88 %  szénenyt; tehát ver

senyezhet a legjobb angol kőszénnel is.

A bánságban találtatik szénle is ; de nem jó . A barna szén 
szinte csekély értékű.

Leihelyei főleg: Oravícza, Steuerdorf, Gerlistye, Lupák, 
Kraslova, Mehadia stb.

A b a r a n y a i  k ő s z é n  kevésbbé jó  mint a bánsági. 

Tapadó kőszén; hevítve olvad, felduzzad, és igen likacsos 

kokszszá lesz. A gőzkatlanokat rontja vaskéneg tartalma miatt; 

ezen oknál fogva a légen elmálló, s magától is meggyűlő. 
Hogy tüze élénk legyen, forgatni kell.

Hamut 4— 18 % -ot ad. De jó l használhatják a kovácsok, 

és koksza a legjobb angollal is mérkőzik. Világító gőz előál

lítására igen alkalmas; csak hogy ezen gőzt gondosabban kell 

tisztítani, minthogy vele több idegen anyag já r , mint kellene. 

Tartalmaz 85— 8 6 %  szénenyt. Könnyen elmálló lévén, inesz- 

szire nem igen vitetik kőszénül, hanem igen is kokszul. Lei

helyei: Pécs, Vasas, Szabolcs.

A z  e s z t e r g o m m e g y e i  k ő s z é n  inkább barna

szín; halaványabb az előbbieknél, nem oly zsirfényü; törése 

kagyos, pora barna, aránysúlya 1,3— 1,4. E l m á l l ó  s z é n ,  

zárt térben hevítve, súlyából 42— 48 százalékot veszt, és ezen 

lepárlási termény nem ad annyi kátrányt, mint az előbbiek, 

hanem több vizet. Könszéneget keveset ad , s azért világításra 

nem alkalmas. Szénenytartalma 67— 71 % . Tartalmaz sok vas

kéneget és könlegtímsót (Ammóniák alaun). Mivel a tűzben 

elmállik, sem a kályhában, sem koksz-égetésre nem használ

ható ; de elegyítve pécsivel, mely tapadó szén, jó . (Valamint 

az agyagos földet is elegyítik homokkal.) Leihelyei: Tokod, 

Csolnok, Zsemle, Sáp, Dorog, Dömös.

S o p r o n m e g y é b e n  is vannak számos telepek , főleg 

N. Hölleintől nyugotra, és a Brennberg hegyben, délnyugatra 

Soprontól. Van a stájer Friedberg és a magyar Pinkafej közt. 

A brennbergiből 9 mázsa, egyéb kőszenekből 8 vétetik egyen- 

érőnek egy öl keményfával.

Van a M u r a k ö z b e n  Szerdahelytöl délkeletre, a Dráva 

és Száva között o tt, hol a Macel hegye benyulik Rohicstól 
Raszínáig.

E r d é l y b e n  számos és hatalmas rétegek vannak, kivált 
a Zsi folyó mellékén a vulkáni szorosnál. Egy-egy réteg néha

9 lábnyi vastag, és 5 — 6 mföldnyi, de alig használtaik, ámbár 

a Zsi segélyével a Dunáig lehetne szállítani. Van kőszéntelep 

a vaskapui szoros táján a Szamosvölgyben, az Almás vize mel

lett, mely telepet bányolni is kezdték, de az utak járhatlansága 

miatt mint nem jövedelmezőt, ismét abba hagyták.

Fényes Elek szerint 1833— 37-ben, középszámitás sze

rint évenként 283,000 mázsa kőszén ásatott Magyarországban, 

mely mennyiség 220— 350,000 mázsa közt változott. Éhez a 

soproniak 150— 180,000, a baranyaiak 95,000 mázsával 
járultak.

A LIBANONI CZÉDRUS.
—  Pinus cédrus. —

A tobzos növények, az úgynevezett tűlevelű fák saját 

t y p u s t alkotnak a növényvilágban. Középhelyet foglalnak 

kelet egyszikű pálmái, s a nyugat kétszikű lombfái között, mind 

alkatot, mind a fold alakulásához! viszonyt illetőleg. Míg a p á l

m ák sok tekintetben még az ősvilág óriás harasztnövényeit 

képviselik, és a legrégibb fejlődési korszak növényalakjaira 

emlékeztetnek ; más részről pedig a 1 om  b f á k  általán fogva a 

történetirásí korszak jellegével bírnak , s a teremtés legifjabb 

gyermekével, az emberrel, úgyszólva egyéni viszonyban álla
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nak; a t o b z o s  n ö v é n y e k  átmenetet képeznek az első s 

harmad képleti rendszer között, a legrégibb növényalakok 

pezsgő életerejével és nagyszerűségével már az izeltség vál

tozatát is egybekapcsolván, mely változatosság legnagyobb 

kifejlődése a növényvilág fejlődésének legkésőbbi korsza

kába esik.
Föl lehet találni minden tobzos növényben a közös typust, 

habár mind a levelek formájában és színezetében , mind az 

ághajtásban, sőt az egész alakzatban nagy különbféleséggel 

találkozunk. Ki nem lát különbséget a törpe gyalogfenyö, az 

égbe törekvő cziprus és a Libanon szent fája között, pedig ezek 

mind ugyanazon typus körébe esnek. Most csak az utóbbiról 

álljon itt néhány ismertető sor.
A Libanon elhiresült czédrusligete legalább két napi járó 

föld Beiruttól (Berytus) Jebel-Siinnentől hat vagy nyolcz órá

nyira, közel a hegység éjszaki, talán legmagasabb csúcsához. 

O lt állnak a czédrusok magánosan egy meglepő természetes 

színkör hátterében, mely nyugatra néz, igen magas, 2 — 3000 

lábnyira hirtelen emelkedő, s helylyelközzel hóborilotta hegy- 

geríncz állal övedzve. Nincs körül fa , nincs semmi zö ld , és e 

színkör ünnepélyes hangulatba hozza a meglepett utas kedé

lyét, ki az árnyas kadíschai völgyön vagy a szent folyón át 

érkezik El-Herzébe fel. Itt állnak „az úr fá i, Libánon czédru- 

sai, melyeket ö ültetett“ . Ugyanazon fákat látja az utas, melyekre 

a zsoltárkészitö mutatott, mondván: „az igazságos züldelni fog 

mint a pálmafa, s nőni fog, mint czédrus a Libánonon“. És 

tiszteletet igénylöleg tekintenek reá a teremtésnek ez aggjai, 

mintha öntudatuk volna a felöl, hogy Salamon hatalmának és 
dicsőségének tanúi valának egykoron. Ugyanazon fák. melyek

kel az assyr királyság kevély hatalmát összehasonlítja a próféta, 

Egyptom ellen mondván jóslatot.

„Nézd! Assur olyan vo lt, mint egy ezédrus a Libánon 

hegyen, szép lombozott ágakkal, és magas hegykoronája ma

gasan állott nagy vastag ágak között. A vizektől nagygyá lön 

és a mélység fölött magasra emelkedett. Folyamai törzse körül 

folytak, s patakjai öntözének minden fát a földeken. Azért lett 

nagyobbá, mint minden fák a földön, s nőttek nagy számmal 

hosszú ága i, mert volt eleg vize, hogy gyarapodjék. Az ég 

minden madara az ö ágain fészkelt, és a föld minden állatai az 

ö ágai alatt szaporodtak, és minden nagy nép az ö árnyékában 

élt. Szép nagy ésJiosszu ágai voltak, mert gyökereinek sok 

vize volt. És egy czédrusfa sem volt olyan, mint ö az isten 

kertjében, és a jegenyéket nem lehetett az ö ágaihoz hasonlí

tani, és a gesztenyefák semmik sem voltak az ö ágaihoz képest. 

Igen , oly szép volt ö , mint egyetlen fa sem az isten ker
tében“.

Ks mikép néz ki most a czédrus évezredek után ? A tizen
hatodik század közepén H e l o n  idejében még mintegy 2(> volt, 

ma már alig van hét olyan , melynek életidejét a bibliai korig 

lehetne felvinni. Ez ősfák bámulandó vastagságú hamvasbarna 

törzse 8— 12 lábnyira emelkedik, megrongálva az idő s villái

n k  , meghasogatva villámok által. Főágait nem fölfelé emeli, 

hanem vizírányban bocsátja szét, s messze kinyújtván e leg

vastagabb jegenyetörzsnél izmosabb karokat, végeivel csak

nem a földre ér. 10— lövonalnyi hosszú tüleveleí sötétzöldek, 

csomósán nőve. A fiatalabb czédrus, mely a Libanonhegyen 

több helyen, továbbá Kisázsiában a Taurus hegyen, sőt Afri

kában találtatik százával is egy-egy csoportban —  külsőleg 

csupán törzsének színében különbözik a pínus larixtól.

A czédrus csak 25— 30 éves korában, sőt később kezd 

tobzokat hajtani. A hím barkák felállók, két hüvelyknyi hosz- 

szuk, sárgás verhenyeg színűek. A porodákon oldalt hasadó 

két portokban nagy mennyiségű sárga himpor van, melynek 

sem íze , sem szaga, de könnyen gyújtható s ég mint a lyco- 

podium-mag. A termő tobzok rövidek, tojásdadok. bársonyve- 

res színűek zsenge korban, később barnák, kék és viola színe-
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zettel, mit azonban érésre elvesztenek, midőn 3— 5 hüvelyk 

hosszúra nőnek.

Valamint a fa , átlátszó sárga szurkot izzad, tobzai is sok 

szurkot tartalmaznak. A fának nem kellemetlen, de igen erős 

átható szaga van. Kereszt- vagy hoszmetszben igen hasonlít a 

közönséges fenyőhöz, csakhogy évgyűrűinek külső széle 

vörösbarna.

A czédrus tenyésztésével már több kísérlet történt E u 

rópában, —  Angliában a chelseai és enfieldi fiivészkertekben, 

továbbá London közelében, az úgynevezett Sion-czedrusok, 

Whíttonban, Pepper Harrowban és másutt. Francziaországban 

a párisi Jardin des plantes fái között, a montignyi várkertben 

és a montpellierí füvészkertben. Németországban a wörlíní, 

berlini füvészkertekben.

Ezekről azonban alig lehet a libánoni ezédrusra nézve 

helyes fogalmat alkotni, azon ezédrnsra, mely ősidők óta külö

nös tisztelet tárgyául szolgált s némi kegyelettel emlittetík 

mai napiglan. Már B e l o n  emlékezetben hagyta, hogy mivel 

szokásban volt búcsút járni e fákhoz, s mindenki vágott egy-egy 

ágat, abból keresztet, vagy egyéb emlékjelt készítendő —  s e  

miatt a fákat végpusztulás fenyegette; a maroniták patriarchája 

átokkal fenyegette e szent fák sértőit. Csupán a maronitáknak 

volt megengedve , hogy évenként egyszer metszhessenek róla 

galyakat, midőn t. i. Krisztus fogantatása ünnepének előestéjén 

augustusban tömegesen bucsúra mentek a szent fákhoz, az éjét 

víg kedvben tölték , s más nap a legnagyobb fa alatt rögtön

zött oltárnál a patríarcha misézett. Lamartíne keleti utazásában 

emlití, hogy ezen bucsu évenként egyszer most is szokásban 

van Bscherreh , Edén , Kanobin s több közel levő völgyek és 
faluk lakóinál. (Sz. V.)

ÁLLATOK NYELVE.
A madárdal megfejtése nem egészen ú j; még 1819 előtt 

több évekkel egy angol a f ü l m i l e  d a l á t  lefordítá angolra 
és közzé tette.

Mi is megkísértjük nyelvünkre áttételét az itt alább 

olvasható p a c s i r t a  d a l n a k ,  mely nagyobb részt lengyel 
és orosz kifejezéseket foglal magában. Kívánatos volna, hogy 

a f ü t y ö l é s t ,  b ő g é s t ,  ü v ö l t é s t ,  k u k o r i k o l á s t  

vagyis a többi állatok nyelvét is kutatás alá vennék. Egy ily 

nyelvismeretből aztán azon haszon eredne, hogy az ember, 

mikor önfelei közt, —  mi pedig vajmi gyakran megtörténik — 

az unalom körülveszi, legalább az állatokkal is társaloghatna 

és mulathatná magát.

PACSIRTA DAL A NAPHOZ <).

Thívoí. thivoi, thivoi, vitsie;

W ido , w ído, thive, thivitso 

Thivi, s í, s í , síwisín 2)

Csosívo, viií vitsi;

Kví, kv i, kví, vit, vitsik,

Vócsír, vócsir, vócsír,

Tsok, tsoktsoktsok.

K rr, k rr , ts í, thavatsir;

Tsir , ve ti, vet, sí,

S ün , thivr, sivr, tsivr.

Tsit, vílt, vatsi, tsieo, tsí, thivi, thivi,

S i, vtl, v ll, vtr, vtr, vtr, vtr.

' )  A pacsirta ezt felszállása közt éneklő ; a következő sorok a legkíi— 

lönWlébb egybevetések közt végezetig ismételtének.

-) Egy M<ip tavaszi napon énekelte a paciirta e , e«ak orosz és lengyel 

nyelven kimondható, világosan megkülönböztethető szavakat.

8
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Thidl vatsí, Isivill, vo, vi, thi 

Vivivivi, ví ví.

Kótsi vitsi, thavet, v ii, v i, víii thovi 

Vi vi vi v i , si s i , vitl vat s i;

Vitl vat sí O ; czkt v it, czkt vit 2) ;  tsior, tsior 3).

A FÜLMILE HANGJAI.

Sokaknak tán kellemes leend 

olvasóink közül tudni, hogy a fül— 

mile bájoló énekének különböző 

hanglejtéseit képes az emberi 

nyelv is ízelt hangokban kifejezni, 

és a toll által a szemnek látha

tóvá tenni.

Éneke legalább 16 versszak 

vagy dallammal bir, ide nem szá

mítva a kisebb változványokat. —  Ezen, belük által kifejezett 

hangok első látására némely nyelvbuvár —  ha nem tudná, 

hogy ezek a fülmile nyelvtöredékei —  még zavarba jöhetne 

s hihetné, hogy azok a régi Latium sz. maradványai vagy em

lékei a régi szerb nyelvnek. Itt következnek:

Tinn , tinn , tinn ,

Szpe tiuzkvá: i li kvátirrhá kváti 

Kvorror pipi

Tió tió tió tió tio t ix , zia zia ziá kvoti 

Gutio gutio gutio
Czkvó czkvó czkvó czkvó gitikvá irrhá k á li,

Cze cze cze cze cze cze ezé 

Kvorror tiu czkva pipikvi 

Dlo dlo dlo dlo dlo dlo dlo d lo :
Kvi trrrrrrrtcz. Kvor kvolli kvinti kvoti p ikvi,

Didel idei idelideli di

Lü lü lü lü ly ly ly ly li li li

Kvio didi li li, kvirro kvirro kvirro kvéti!

Kviti kvoriskvá piczipiti,

Gia gia gia gia gia gia gia giati:

Gi gi gi io io io io io io io g i ,

Lü ly li le lé Iá lö lo didi io giá 

Kviorczio czio czio pi.

Ha e fülmileszavak értelmét megfoghatnék , úgy talál

nék, hogy annak minden hangja a jeles dallos titkos érzelmeinek 

a maga nemében érthető kifejezése. Egy kutatónak sem kerülte 

ki figyelmét, hogy hangszerveik többé kevésbbé kifejtett töké

lyében köztük ép oly nagy különbség uralkodik, mint egy szín

padi dalmüvésznö teljesen kiképzett és egy pór leány egészen 

műveletlen hangja közt.

EGY HÍM FÜLMILE DALA KÖLTÉS IDEJE  ALATT.

Dupont úr állal l’árisban a Mai. instílulban az állatok ösz

tönéről tartott előadásában — az állatok érzelmeinek kifejezése 

módjáról, nyelvök- és jellemükről több megjegyzések fordul

nak elő, melyek, mini egy szerencsés kedélyzet ötletei és vidá

' )  A  kővetkezőt (czkt vit , czkt vit) a közben éneklé, m időn a  l e g n a 

gyobb magasságból nyílként a  fí.lU fele' lecsapott.

’ )  K z  u t o l s ó  k é t  s z ó t a g o t  ( t s i o r  t s i o r )  a k k o r  f ü t y ü l i ,  m i d ő n  h a l k a n  a  

f ő i d r e  l e s z á l l .

*) A  már föuebb is megjegyzett egyes félhangzók- é s  mássalhangzókból 

összeállított orosz szavakon kívül a mongol ás kalmük beszédmó

dokéhoz hasonló szavak is fordulnak e lő , p, o. Atskl ( tó i)  , Bulizik  

(veréb), badsi (örömest szenvedek), gödai (elvesztek), infidal (ne
vetek), kutsi (legyőzöm), saptzina (áttörés), sapséko (kétfelé sze

lem), so (rágom), tsitsi (bögőhur), tsapsini (fegyver) ,  tziktziktzik 
(korm ányzó), czegutczl (halász).

mabb élez játékai, kipótolják mi azokban az igazságból —  mi 

e tárgynál egészen ismeretünk határán kivül esik —  hibázik. 

Amadarak dala tolmácsolásának(megfejtése-,magyarázásának) 

kísérleténél, egy a tojáson ülő nő előtt daloló hím fülmiiének 

következő dalt ad szájába', mely a fülmile dal tapát (tactus) és 

dallejtését elég szerencsével utánozza.

Dór, dór, dór, dór, dór, dór, má dúsz ámí *)
Am i, ám í,

S zí bel é szi sérí.

Dór án énián,

Dur án kuván,

Má bel ámí.

No zsolí zánfán

No zsoli, zsolí, zsoli, zsoli, zsolí 

Szi zsoli, szi zsolí, szi zsoli,

Pti zanfán.

Mon ám í,

Má bel ámí,

Á láinur
Á lámur rí doáv Iá v í,

A té soán zi doáv lö zsúr.

D ór, dór, dór, dór, dór, dór, má dúsz ám í,

Opré dö toá vélj lámur,

Lámur,

Opré dö toá vélj lámur.

F o r d í t v a :

Aludj, aludj, aludj, aludj, aludj, aludj édes szerelmem, 

Szerelmem, szerelmem ,

Oly kedves és szép ,

Aludj szeretve.

Fészkeden ülve,

Szép szerelmem!

Csinos, csinos, csinos, csinos, csinos.

Oly csinos, oly csinos, oly csinos,

Kicsinyeink,

Szerelmem ,

Szép szerelmem,

Szerelemnek köszönik életűket,
Anyai gondodnak tételüket.

Aludj, aludj, aludj, aludj, aludj, aludj édes szerelmem 

Fölötted őrködik a szerelem,

A szerelem,

Fölötted őrködik a szerelem. (J . L.)

1DEGGYÖNGESÉG.

Oly beteges állapot, mely a házi boldogságot elkeseríti, 

az élet, a szerencse és öröm élvezetét szétdúlja, a lelket és 

testet leveri, s e mellett oly könnyen gerjékeny ingerelhelö- 

séggcl van egybekötve, hogy a leggyengébb érintés a lélek

nek és minden idegműködéseknek zavarát idézheti elő. Az 

ideggyöngeség inkább szellemi betegség, mint tesli fájdalom, 

mert a képzelt gyüngeség elenyészik, ha azt a betegek fele

dik. Képes őket semmiség dühbe és erőnyilvánilásokba, sze
rencsétlenségben pedig nagy cröködésekbe hozni, es ezen 

betegek, kik csekélységeknél ájulásba esnek, szerencsétlen

ség- és haláleseteknél legtöbb erővel és nyugalommal bírhat

nak. Mindenek fölött a női nem van kitéve, életmódja és nehéz

* )  A  franczia szöveget m l tigjr írva adjuk , m iut az nyelvünkön kimen- 

detik.
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kötelességeinél fogva az ideggyöngeségnek. Főokaí az ideg- 

gyöngeségnek: szerfölött! szellemerötetés és túlmiveltség; 

szeretet nélküli házasság; folytonos szobábaniilés és hosszas 

álom; késő évekbeni házasság; fiatal nőknek öreg emberek- 

keli házassága. Az ideggyöngék mindig soványak, szomorúak 

és többnyire roszkedvüeknek érzik magukat; sírnak , ha arról 

beszélnek, vagy ha őket mintlétökről kérdezik; ijedékenyek, 

ájulásra és görcsökre hajlandók , hangos vagy bizonyos han

gokat, lármát, zenélnem tűrhetnek, és némi ellenszenvvel 

bírnak egy vagy más irán t, főleg pedig a testi megerőlteté

sektől irtóznak, és ez oly gyorsan növekszik, hogy végre alig 
merészelnek járni. Magoknak és környezőiknek keserítik az 

életet. Legjobb szer a nekibátorodás, ha ezen szomorú baj első 

alkalma mutatkozik, ellene erősen küzdeni, s a létező erőhöz! 

bizalmat erőltetések által fentartani. A ki menve a testet erőt

lenül összerogyni engedi, gyors lépéssel megy szembe a fáj

dalom bevégzésével. A kin már erőt vett, kezdje meg; kis gya

korlatokkal, menjen naponkint egy lépéssel tovább, dolgozzék 

naponta valamivel többet, és az önmagáhozi bizalom ismét 

visszatérend. Izgatólag-erős gyógyszerek legtöbb esetben 

ártanak, mivel a gyöngeség nem valóságos, hanem csak tet

szőleges, túltelése erővel az idegeknek. Legjobb még az 
ásványvizekkel! orvoslás és a fürdők. De leginkább csak gyen

gén erősítő, nagyon kevéssé gyengítő vizek, nrnt a gerlnaui, 

selter, b.-fiiredi, szlíácsi, türhetök. Ugyanez áll a fürdőkről s 

jelesül a tengeri fürdőről, melyet az ideggyöngéknek rende
sen csak mint tengerlégfürdőt, és aztán vegyest és melegítve 
kell használniok. Átalános óvszerek a test edzése, mosakodás, 

fürdés, mozgás, testgyakorlás. Férfiak közt főleg a lépkóroso- 

kat, házas és élemedett öregeket lepi ineg az ideggyöngeség. 
Ezekre nézve legjobb szer a fölvidulás. —  A h a s o n s z e n v  

(Homoeopathia), ha leverő kedélymozzanatok az okai, vilisa

vat (a c i d u m p h o s p h o r . ) , egérkövet vagy férjanyt (a r- 

s e n i c.) és ebvészmagot ( I  g n a t i a) felváltva használ; méh- 

görcsösöknél székfüvet ( C h a m o m i l l a ) ,  ebvészmagot 

( I  g  n a t i a) , pézsmát (M o s c h u s ) ,  sósavas szíkagot (n a- 

t r u m m u r i a t i c .) ; ájulásra hajlandóknál bürköt vagy nadra

gulyát (c o c c u 1 u s) és szerecsendiót (n u x m o s c h a t a ) ;

—  csekélyebb érzés- és igen kimerült erőknél kámfort alkal

maz. Igen csekély testi bajok által okozott ideggyöngeségnél 

a zászpa ( v e r a t r u m )  hánytató gyökér ( i p e c a c u a n h a ) ,  

férjany v. egérkö ( a r s e n ic . ) ,  hánytató borkő ( t a r t a r u á  

e m e t.)  segélyhozóknak mutatkoznak. (K. Cs. I).)

TERMÉSZETI GYÓGYERŐ.
A legelső és legnagyobb népies és orvosszer. Nem csak 

az avatlanok, hanem sok orvosok is tagadják, el nem ismerik, 

vagy nem akarják ismerni ezen gyógyerőt, s az utóbbiak azt 

hiszik, hogy nekik csak gyógyszerek által lehet és kell a be

tegségeket orvosolníok. A természeti gyógyerő az első és 

legnagyobb gyógyszer. Ö az, mely minden müsegitség nélkül 

a legnehezebb betegségeket ineggyógyitá és meggyógyítja. 

Oly betegségeket, melyek az orvosnak egészen gyógyilhatla- 

noknak látszanak, gyakorta meggyógyítja a természet a test 

benső ereje által a mesterség hozzájárulása nélkül, sőt ez az 

orvoslást nem ritkán sokkal tökélyesben végzi, mintha a mes

terség benne részt vesz. Főleg a testnek ama változásai azok, 

melyeket az orvosok válságnak vagy válpontnak (krízis) nevez

nek, mik által a természet gyakran váratlanul és fölötte meg- 

lepőleg működik. A beteg, kit estve halottnak válni hivénk, 

éjente dús válságos ízzadásba jő , és reggelre minden veszélyen 

kívül van. Nehéz forró betegségben, mely ellen gyógyszerek

kel híában küzdünk , hirtelen külgenyedés támad , és a kóron

(Krankheit) segítve van. Minden kórorvoslatot a természet 

eszközöl, a művészet csak segéde s általa gyógyít. Minden 

okszerű gyógyítás a természeti gyógyerő helyes vezetésén s 

gyámolitásán alapszik. Sok úgynevezett betegségek továbbá 

nem egyebek kórjelekuél, és sok esetben csak a természet 

gyógyerőködései, péld. a legtöbb lázak és lobok. Innét ma

gyarázható , miért némely betegség egy másikat elhárít, egy 

harmadikat pedig meggyógyít. A természeti gyógyerő többféle 

vizsgálatok szerint nem mindenkor egyenlő hatású. Ejente és 

álomban hatályosb, mint nappal és ébren, hatályosb a testnek 

fekirányos helyzetében és derült napon, mintsem iilöhelyzetben 

és borús egen. Szabály azonban , az alvó betegeket fül nem 

költeni, habár a gyógyszer bevételének ideje jelen van is. 

Mert a természetes álom szintoly j ó , mint az orvosság. De 

nem csak a külvilági dolgok, hanem a benső ember is , a ke

dély és az akarat, igen szembetűnő befolyással vannak a ter

mészeti gyógyeröre. Ezért teszik a természeti gyógyerőt min
den leverő kedélymozzanatok hatástalanokká; ezért gyakorol 

továbbá a csüggetegség és a haláltóli félelem káros befolyást 

a betegségek folyamára stb. Ellenben semmi sem fejti ki oly 

tetemesen és erősen a természeti gyógyerőt, mint a szilárd 

akarat és bátorság. Különös nyílvánulása végre a természeti 

gyógyerönek betegségekben az inger vagy ösztön, ilyek az 

étel, ital utáni vágyakodás, vagy az étvágy- és szomjhiány, a 

fris lég utáni epedés, a legalkalinasb helyfoglalás stb.
(K. Cs. D.)

AZ ÜSTÖKÖSÖK.
— J. F.-töl. —

Minden vizsgálható égitest közt az üstökös a legtitoktel- 

jesebb; pályájuk alakja, s formájuk legváltozatosabb. Először 

vizsgáljuk pályájukat és formájukat. Pályájuk, mint minden 

testé naprendszerünkben, kerekdék (ellipsis) egy góczban álló 

középponti test körül, de e pályának különbsége az egyes 

üstökösöknél rendkívül nagy. Midőn a bolygók (planéta) és 

holdak pályája nem nagyon távozik el a körformától, az 

üstökösök közt a bolygójához csaknem hasonlatos pályán 

elkezdve, olyan kerekdékes pájyájuak is vannak, melyeknek 

nagy tengelye sokszorta nagyobb a kicsinél. Ezen kivül e 

pályáknak a földpályára hajlása nagyon különböző egész a de- 

réksiögletíg, s a naprendszer többi testeivel néha egészen 

ellenkező irányban mozognak. E szerint úgy látszik, hogy 

vándorlásukban föl vannak oldozva az általános szabályok 

alól, melyek naprendszerünkben uralkodnak.

Épen oly különböző formájuk. Rendszerint fényes magv 

(Kern) látszik, de ez nincs határozottan elkiilönözve, s gyak

ran környezve van, hasonlóan nem határozottan elkiilönzött 

halvány ködburoktól; de épen ez által alakjukban oly nagy 

különbség áll elő, hogy egyiknek farka (üstöké) van, másiknak 

nincs; és ez üstökben, valamint egyéb fénysugározásaikban 

alak- és nagyságra ismét nagy különbség vehető észre nem 

csak különböző egyéneknél, hanem ugyanazon egyénen külön
böző időkben.

Ez álta l, de még inkább kalandos alakjok á lta l, melyben 

az égen olykor-olykor feltűnnek, régóta magukra vonták a 
világ ügyeimét.

Mily csodás benyomása lehetett az 1680-beli üstökösnek, 

midőn farkát 104 fokra, s így az egész látható éggömbre 

kiterjesztette, hogy hathatott a kedélyre, midőn 1402-, 1532-, 

lS43-béliek, és az mely Krisztus előtt 43 évvel volt látható, 

és a melyei a római költők Casar lelkének nyilatkoztattak, 

nappal is láthatók valának; vagy midőn egy teljes napfogyat

kozás alkalmával mint Seneca feljegyezte (62 évvel Kr. e.),

8*
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a nap közelében egy üstökös volt látható, mely pályája hosz- 

szusága miatt azóta nem került többé elő.

A babona iránt annyira fogékony, s gyermekes köznép, 

az üstökösökben mindig előhírnökeit látta nevezetes változá

soknak , nagy s rendesen véres eseményeknek a föld pará

nyi lakói k öz t, kik oly örömest hiszik, hogy az egész ég 

minden világaival együtt egyedül értük van teremtve, és csak 

az ö érdekükben mutathat fel rendkívüli változásokat. Ezért 

az üstököst úgy tekínték mint isten büntető vesszejét, mint 

véres kardot, varázs-vesszőt, korbácsot, mely a keresztény 

népeknek a szaraczénok általi megtámadását, döghalált, éh

séget előre megjelent. És mindenik nép mindannyiszor magát 

tartotta a választolt népnek, s azt hitte hogy kizárólag érette 

van, mit a föld többi népei is vele egyszerre láttak az égen. 

Ez emberi dolog. Gyakran találunk olyan örjöngő, önmagá

val eltelt egyes emberre is , ki m a g á t  k i v á l ó a n  az 

isteni gondviselés kegyeltjének tartja, s köszöni istenének, 

hogy szerencsésen menekedett a viszontagságok tömkelegé

ből , melyek talán embertársai közül ezreknek osztottak fáj

dalmakat. Ki akarhatná gyalázni a tiszteletet, és benső hála 

érzéseit, melyek az emberi kedélyt valamely perczben meg

ragadják. De a midőn ezen az önteltség mellékíze érezhető, 

ily nemes érzés mellett is eszünkbe juthat az e m b e r i  

ö n ö s s é g.
Az üstökösök csudálatos kinézéséből megmagyarázható, 

hogy minden időből, a mennyiben ez a történetben fel van 

jegyezve, mind más-más üstökösről kaptunk tudósítást. De e 

tudósítások, mint Bessel fejezi ki magát, csillagásznak oly 

kevéssé kielégítők, hogy belőlük néha még azt sem tudhatni, 

valljon valóban üstökösről, vagy éjszaki fényről, vagy talán 

egy átrohant hullócsillagról (meteor) van szó. Rendesen 

hiányzanak az*adatok , melyekből meglehetne tudni, hogy az 

ég melyik pontján vonult át a szóban forgó üstökös, s épen 

azért száz meg száz régi féle tudósításból a legkisebb hasznot 

sem vonhatni.
Az 1472-dik év , mint sok azelőttiek, ismét hozott egy 

üstököst, s egyszersmind először keltette föl egy jeles csilla

gászban a határozatot, azt a csillagászat akkori szabályai sze

rint felszámítani. E férfi Müller volt, és Königsberg városkából 

származott. azért nevezte magát az akkori tudósok szokása 

szerint R e g i o m o n t a n u s  nak. E név alatt lett halhatatlan, 

mert ő nyitotta meg az üstökösök vizsgálása sorát. Utánzókra 

talált. Newton idejében már több mint 20 üstökösre volt fel

dolgozást váró adat gyűjtve.
E közben a nagycsillagász és számtanár K e p l e r  felta

lálta az égi testek általános törvényeit; és Newton megmu

tatta , hogy a törvények a testek általános tulajdonságából. a 
kölcsönös v o n z á s b ó l ,  szükségeskép következnek. Mind ennek 

meg kellett történni, hogy Hailey Edmund a londoni kír. tu

dóstársaságnak 1705-ben bemulathassa, 24, az ideig csillaga— 

szílag vizsgált üstökös pályadarabjainak lajstromát. E lajstrom 

képezi a kezdetet, meg pedig jelentékeny kezdetet az iis t ö 

k ö s ö k  c s i l l a g á s z a t á h o z .

Egy égi test pályájának meghatározására, még pedig úgy 

hogy mindeniktől megkülönböztetve, es felszámítható legyen,

4  dolog tudása szükséges. E l ő s z ö r  a pálya alakja, azaz a 

kerekdék két átmérője; m á s o d s z o r  a pályalap fekvése az 

űrben; h a r m a d s z o r  a pálya nagy tengelyének iránya; 

n e g y e d s z e r  az idő, melyben pályájának az égijtesl a naphoz 
legközelebb állott.

E kellékek elsője a Halley lajstromában, tökéletesen és kellő 

pontossággal még nem lehetett benne. Ugyanis ezt sokkal 

bajosabb az üstökösöknél, mint a bolygóknál kiszámítani, 

mivel azok rendesen nagyon hosszúra nyúlt kerekdékek, mely
nek csak igen csekély részét lehet vizsgálni, midőn az üstö

kös a nap közelébe jön. De e kicsi rész, minden nagyobb

kerekdéken annyira hasonló egymáshoz, hogy az akkori vizs

gálatok , pontos meghatározásra még nem voltak elegendők. 

E körülmény miatt lehetetlen volt a pálya alakjából, a naptól 

távolabb eső oldal kiterjedését, következőleg keringése ide

jé t , vagy visszatérését maghatározni. Szerencsére a lajtrom- 

ban egy körülmény tűnt fe l, mely e hiányt egy esetben kipó

tolta. Ugyanis abban adatok vannak három üstökösről, melyek

nek napközele 1531-ben sept 4-kén; 1607-ben oct. 26-án 

és 1682-ben sept. 14-kén állott be , tehát 75— 76 évnyi 

időközben egymásután. Minthogy a három üstökös pályájának 

más elemei is igen nagy öszhangzást mutattak, a legnagyobb 

mértékben valószínű volt, hogy mind a három jelenség ugyan

azon egy körülbelöl 75 évre szabott pályája iislüküstöl szárma

zik. A 15 hónapi különbség minden körülmények összeszámítása 

után úgy tekinthető, mint a bolygók által okozott zavarnak 

természetes következése: és sikerült is H a l l e y  nek e kö

rülmények tekintete mellett az üstökös visszatérését 1759-re 

előre megmondani. Az üstökös mondott évben valóban mégis 

jelent, teljes joggal nevezték ezért H a l l e y  üstökösének. 

E volt az első előre kiszámított üstökös, és olvasóink közü 

kétségenkiviil sokan vannak, kik 1835 őszén, mint már má

sod ízben előre kíszáinitottat látták. De ez üstökös nemcsak 

ezért, hanem egyéb jelenségekért is annyira fontos és érde

kessé lett, miként szabadságot kell vennem róla tovább is 

beszélni, hogy rajta mint példán érthetővé tegyem némely 

sajátságait az égi testek ez egész osztályának, melyeknek 

természete a csillagászok ernyedetlen fáradozásai mellett is 

mindez ideig homályba van burkolva. E czélra a hires csilla

gász B e s s e I nek e tárgyról szóló jeles értekezését fogom 

felhasználni, kinek nemcsak az az érdeme, hogy a H a 1 1 e y 

üstököst nagy pontossággal tanulmányozta, hanem még az is, 

hogy e nehéz tárgyat a nagy közönség számára is élvezhetővé 

tudta tenni. Míg H a l l e y  üstököse visszatérését csak meg

előző tapasztalattal határozta meg, azt már akkoriban 1759-re 

C la ira u l és La l a nde  azon zavaroknak tekintetbe vételével 

számították fe l, melyeknek a naprendszeren belöli útjában 

ki volt téve a bolygók reá hatása által, természetesen Uránus 

és Neptun kivételével, melyek még akkor ismeretlenek voltak. 

A tökéletesebb módszer segitségivel sokkal pontosabban ki 

volt számítva az 1835-dik évbeni visszatérése. Négy csillagász 

vitte ki e számítást, u. m. Damoisean , Pontecoulant, Rosen- 

berger én Lehmann, s kiválólag sikerűken e két utolsó. Az 

eredmény igazolta a számítást. Az üstökös csak négy nappal 

jött később a napközeiébe, mint kiszámiták. Azonban mindig 

van valami akadály, mi az üstökösöknél ez előre meghatáro

zást bizonytalanná teszi. Ez a nem ismert ok névszerint egy 

pályáját 3 '/2 év alatt végző üstökösön mutatta meg hatását, 

mely a nap közelébe minüég korábban érkezik, mint várják. E 

nem származhatik a bolygók vonzásából, (mert ezek mindnyá

jan a mennyire ismeretesek) felvétetnek a számításba. E gyor

suló mozgásnak .mi t  a II a I I e y üstökösön nem tapasztal

tak, saját oka lehet, melynek a bolygó rendszerbeni más 

mozgásokkal semmi köze, minthogy legkisebb gyorsabbodást 

sem mutatnak. Kétokot képzelhetünk, melyeknek hasonló ered

ményeket kell előidézniük. Az első az , hogy nem üres a vi

lág iire, talán van benne egy anyag, melynek neve aether, és 
a melv igen csekély elleniállást gyakorol; a másik ok az üstök 

sugárzásában van. Valóban is e 3 évben egyszer megforduló 

üstökös gyorsulását úgy tekintik, mint bizonyságát annak, 

hogy az űrben van valami finom anyag, mely oly hig, hogy a 

lömött bolygókra érezhető hatása nem lehet. Ily oknak, ha 

t. i. jelen van, a mozgást mindenesetre gyorsítnia ke ll, mint

hogy ez a középponti vonzás hatását növeli. A második lehető 

ok , a fark kisugárzása, midőn e kisugárzást olyannak tekint

jük , mint a rakétáét, melynek egyik oldalon kirohanó gőze 

egészen ellenkező iránybani mozgását eszközli, minthogy
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nincs, nem is lesz képzelheti) olyan egy oldali nyomás, mely 

a másoldaloni ellennyomással nem volna összeköttetésben. 

Az üstökösök is , melyeknek sugárzó farkaik vannak, épen 

ez által sebesednek mozgásaikban. Melyik e két ok közül a 

valódi, vagy talán mindakettö , mind ez ideig nem tudhatni, 
s még kevesebbet tudhatunk hatásuk erejéről. A H a 1 1 e y 

üstökös 1835-beni visszatérése annyival kevesebb felvilágo

sítást adott e tárgyban, mert valamivel később jött mint a 

számítás szerint jönnie kellett volna. De ebből ismét nem lehet 

következtetni, hogy ne volna ily erő hatásának alávetve, 

minthogy az némely ismeretlen körülmények által némely ese

tekben úgylehet megsemmisül, vagy legyőzetik. Csak ne 

feledjük, hogy akkor, midőn kiszámították a Neptun még is

meretlen vo lt, hogy Neptunon túl még más bolygók is lehel

nek, és hogy épen ezen üstökösnek nemcsak hátra felé, hanem 

előre is van farka, melyről mindjárt szólandunk.

E rövid újjmutatásokból annyi mindenesetre világos, 

hogy egy üstökös utjának pontos felszámítása nem épen könyü 

dolog, mert még ismeretlen körülményeket is tekintetbe kell 

ott venni. Midőn a számítás elébe ilyen nehézségek gördülnek, 

meg lehet bocsátani, ha egy 75 évig tartó pályázás felszámí

tásában, a számító 3 — 4 napot eltéveszt.
Most a H a 1 1 e y üstökösön tapasztalt jelenethez térek, 

melyeket 1835-ben a naphoz közelítő útjában mutatott. Elő

ször Komából vették eszre aug. 5-kén, akkor még nagyon 
halavány volt, s egy ideig az épen feljött holdvilág miatt nem 

is lehetett látni. A  mint a holdvilágnak vége volt, mindenünnen 
látható vala. Hasonló volt egy halovány ködfolthoz, melynek 

közepében a köd feltünőleg összehalmozottabb , mint egyebütt. 

A mint a naphoz és a földhöz közeledett, mindig nagyobb es 

fényesebb le tt, a nélkül azonban, hogy első octoberig alak
jában valami feltűnő változás történt volna. De oct. 2-kával, 

a legérdekesebb jelenetek és alakváltozások sora kezdődik 

meg rajta, melyet B e s s e 1 következő szavakban ir le : „E  

napon az üstökösre vetett első tekintet meglepő vala, közép

pontja annyira ragyogó volt, mintha egy hatodrangú állócsillag 

tündöklött volna rajta keresztül; így nézett ki a königsbergi 

esilagda távcsövének leggyöngébb nagyításával, ha pedig 

százszor vagy többször nagyító csővön tenkíntették, k itűnt: 

hogy a kinézésbeni különbség, a köd közepének növekedésé

től van , nem pedig valami anyagi változástól. Azután is mint 

az előtt határozatlan szélű tömegnek látszott. Egész idő alatt 

míg vizsgálni lehetett, ilyen vo lt, sohasem lehetett benne oly 

tömöttebb inagvat felfödözní, mely némileg hasonlatossá tenné 

a bolygók testéhez. Mindamellett a középponti tömeget, mely

ből a ködök és egyéb sajátságosságai kiindulnak, ezután az 

üstökös magvának fogom nevezni.

Más feltűnő jelenséget is lehetett oct. 2-kán ez üstökösön 
észrevenni, nemcsak a maga fényének jelentékeny növekedé

sét; belőle indult ki valami fénytöineg látható folyama, mely 
forrásánál a mag közelében jelentékeny fényű vo lt, de a tá

volban mind homályosabb, de azért 12 — 15 másod pereznyí 

távolságban is tisztán megkülönböztethető volt a ködalaptól, 

melyen feküdt. E kisugárzásnak kiterjesztett legyező formája 

vo lt; a középvonal iránya a napfelé tartott. E kisugárzás és 

a magv nagysága közti viszony kiemelésén meg kell jegyez

nem , hogy a magv nagysága megmérésére a lehető legnagyobb 

közelségben tett kísérlet, határozott eredményre ugyan nem 

vezethetett, minthogy széle nincs is feltünőleg kikerekítve, 

de legalább azon meggyőződést kellette fe l, hogy miután a 

magv kínézése egy fél-föld álmérőnyí távolban már egészen 

zavart: lehetetlen nagyságának e határon túlterjedni. Ellen

ben a távolság meddig oct. 2-kán a kiömlést kísérhettem, 

X fél-föld álmérönyi volt. E szerint több mint 20-szor nagyobb 

a magmái. A  magvat környező köd , messze túl terjedt a ki

sugárzáson , 11— 15-ször messzebb. Egyik üstökből, mely

körülbelül a sugárzással egészen ellenkező irányban nyúlt el 

oct. 2-kán a holdvilág végett semmit sem láthattam.

A legközelebbi világos éj oct. 8-kan volt. Az üstüküs 

kiömlése hosszában növekedett, —  de a sietségben apadt. A 

kiterjesztett legyező képe nem illett tübbé reá tükéletesen, 

mível jobb oldalon gürbedése volt. Iránya most inkább a nap

nak volt hajolva mint 2-kán , s így látható vala , hogy a ki

ömlés nem mindig a napirányában történt; s egy perczig sem 

lehetett kétkedni, hogy ismét új jelenség, melynek felvilá

gosítását csak további vizsgálódásoktól lehetett várni.

Az oct. 12. ki éjen hosszasan lehetett vizsgálni az üstö

köst, mert naplementen kezdve, egész napföljöttig az ég 

tiszta volt. A kiömlés még hosszabb és keskenyebb volt mint 

8-kán, és ismét jobb oldalra görbedve. Az üstökös ez által 

hasonlatos lett egy égő rakétához, melynek kifolyását a szél 

jobb oldalra nyomja. Ez éjelen a kiömlő fényteke igen feltűnő 

mozgást vitt véghez, kezdetben iránya, 190 fokra volt a nap 

irányától, de hatása óránként növekedett s már reggel 3 óra

kor 55 fok volt.
A legközelebbi este váratlan jelenség mutatta magát. A 

kiömlés elenyészett, s helyette egy csomó fényanyagot lehe- 

te látni balra az üstökös magvából, melynek elhajlása még 

nagyobb volt a nap iránya felé, mint a melyhez a tegnapi ki

ömlés irányult. Látható volt, hogy a tegnapi vizsgálat bevég

zése óta mozgását balfelé folytatta, de hasonló tevékenység

ben mardni nem volt inár elég ereje. Nem lehet kélkedni. 
hogy e kiömlést a nap hatása elközli, ha ez igaz, akkor vár

haljuk, hogy teljes működésben legyen, midőn az ok irányá

ban jö n ;. ellenben csekélyebb s talán egészen megszűnő mű

ködésben, ha ez iránytól tetemesen eltávozik, és az októl ke

vesebb erélylyel támogattatik. Nyolcz órakor az eget felhők 

boriták, melyek nem engedték az események további lefolyását 

figyelemmel hisérni.

14-kén egy negyed órára feltisztult, a kiömlés nemcsak 

hogy újból megjelent, hanem még pompásabb is volt mint 12- 

kén. A baloldalról, hol 12-kén hagyok, és a hol 13-kán vilá

gos nyomai látszottak, jobbfelé haladt, s most közel a nap 

irányában állott. A magvtól 45 másod perczi távolban még jó l 

kivehettem, miből következik, hogy mintegy fél-föld álmérö

nyi magosnak kelleti lennie. Akíümlés 15-kén a jobboldal felé 
törekvő mozgását megtartotta , és iránya az volt, melyet az 

eddigi tapasztalatokból várni lehetett. A nap irányában tetemes 

elhajlást mulatott, a tegnapi élénksége nélkül és úgy tetszett, 

mintha ismét el akarna tűnni. Későbbi vizsgálatokat nem em

lítek, minthogy nem egymást követő napokon, hanem szaka

dozottan , közbeeső homályos napok után, tétethettekj miért 

is nem birnak bizonyító erővel; ha a kiömlés valódi mozgásá

nak kipuhatolásáról van szó.

A felhozott vizsgálatokból, önként érthető a kiömlés 

mozgásának módja; 12-kén a napnak fordult iránytól balra 

volt, az éj folyama alatt még tetemesebben nyomult balol

dalra; 13-kán az üstököst nem látták, de a kifolyt fényes 

anyagról meglehetett tudni, hogy hol állott, t. i. baloldalon;

14-kén a nap irányába jö tt , s így áttért a jobboldalra; végre

15-kén folytatta mozgását a jobboldal felé. E szerint jobbról 

balra . s ismét vissza balról jobbra szabályos mozgást muta

tott. Továbbá élénknek látszott, ha a nap irányában állt, 

ellenben ha más irányban á llt, homályos, majdnem kialudt. 

A fény-kiömléseknek e mozgása jobbról balra, és vissza, 

melyet 1! e s s e I pontosan vizsgált, és méregetett, szerinte 

kétfélekép kimagyarázható, először egy , a nap felé fordult 

képzeleti tengely körüli forgásból, úgy hogy a kiömlés egy 

teke felületén e tengely körül forog ; másodszor egy inga ide— 

oda mozgásához hasonlatos hullámzásból; és az utolsó ma

gyarázat azért valószínűbb, mert a kiömlés fényözöne akkor 

volt erősebb, midőn legegyenesebben fordult a napnak. A
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teke alakú mozgással a nap iránti szög mindig az maradna, 

csak telszöleg változnék meg, és akkor láthatjuk á t ,  hogy 

miért lenne belfolyással a történetes szögletekbeni állás, a 

fény inkább vagy kevésbbé tömöttségére. Az ide-oda libegős

nek időszaka (mely libegés hihetöen a magvból indul k i , és 

ennek sajátságai közé tartozhatik) egyszerű libegés jobbról 

balra, vagy balról jobbra , 2 nap és 7 óráig tartott, a nap és 

az üstökös közti egyenes vonaltóli elhajlási szeglete nem volt 

nagyobb GO foknál.

A folytatott vizsgálódások mutatták, hogy a kiömlések, 

melyek az üstökösnek napfelöli részéből jöttek k i, két oldalra 

meghajlottak oly formán , hogy a részecske, mely a nap felé 

indult meg, csakhamar lefelé kezdett tartani. Ezt oct. 22-kén 

egészen tisztán lehete látni (így szól B e s s e 1), e napon a 

kifolyás a magv felületének tetemes részéröl ömlött ki és nem 

oly formában mint azelőtt, nem hasonlított a kiterjesztett le

gyezőhöz, hanem egy, két oldalon lekonyult tollbokrétához, s 

kinézése valóban pompás volt.

Vannak rajzaink egy más üstökösről, mely 1744-ben 

jelent meg, mely az ismertek között a legnagyobbak és leg

szebbek közé tartozik, és a melyen a sajátságos jelenetek 

nagy mértékben és szembetűnő tisztasággal látszottak. E raj

zok H e i n s i u s tői vannak, kinek nemcsak jó  távcsöve, 

hanem még annál is becsesebb figyelme s pontosság-szeretete 

vo lt, úgy hogy már különbet nem is lehet kívánni. E jeles 

üstökös-képek , annyival becsesebbek , mivel a most készítet

teken kivül egyedül állanak a maguk nemében, mit részint 

abból lehet kimagyarázni, hogy nincs minden üstökösnek 

figyelemre méltó sajátsága; részint pedig a csillagászoknak 

vagy távcsöveiknek rovhatjuk fel h ibáu l, mennyiben legalább 

nem valószínű , hogy a Halley-üstökös, mely most ily saját

ságokat mutatott, 1750-beni megjelenésekor is ne mutatott 

volna ugyan olyanokat. Heinsins rajzai kiegészítik a mit én 

vizsgáltam a Halley-üstökösön. Ez üstökösökhöz az 4744—ik 

beli egészen hasonlított. Egyiknek sem volt először kiömlése, 

mind kettő felületének kicsin részén kezdődött meg a kiömlés; 

utóbb a kifolyásos felület nagyobbodott; a kiömlött anyag 

meggörbedt, mindkét oldalra, a naptól lefelé s így üstökbe, 

farkba ment által. Mindkét üstökös ugyanazon változatokon 

ment keresztül, és valóban az én rajzom 1835 oct. 22-ken, 

a l l e i n s i u s é h e z  (1744 jan. 31-re vonatkozik) csak 

nem hajszálig hasonlít. Ezen kezdve az 1744—ki üstökösön a 

későbbi jelenetek lefolyása hasonlithatlanul tisztábban voll 

látható, mint a H a l l e y  üstökösön. A felület kifolyásos 

része 1744-ben folytonosan növekedett, és lassanként.kiter

jedt a magvnak egész nap felé álló részére; a kiömlés görbü

lete a naptól lefelé szaporodott, és egy 

farknak két ágát képezte, melyek lassan

ként a farkba belevegyültek, és ezzel 

együtt a naptól lefelé nyúltak. E leírás 

semmi kételyt sem hagy fel az iránt, hogy 

részecskék, melyek először a nap felé mozogtak, utóbb moz

gásuk irányát megváltoztatták, és a naptól eltávolodtak. E 

jelenet t. i. hogy részecskék ömlenek ki a nap felé fordult 

magv felületéből, még pedig a napfelé irányozva s így minden 
kigondolható szöglet alatt, s később mindnyája ugyanazon 

görbe vonalban felfelé emelkedik , e jelenet mondom nagyon 

nevezetes, a mennyiben a részek mozgásának különös saját

ságára mutat. Minden számvetés nélkül könnyen megérthető, 
hogy a részecskék, melyek egy üstökös köréből különböző- 

irányban, de egyenlő sebességgel kiindulnak , nagyon eltérő 

pályákon fognak elhaladni, azok, melyek kijövetelöknél a 

nap irányában kicsi szögletek alatt mozognak ez iráuyhoz 

szükségeskép közelebb maradnak; a melyek nagyobb szögle

tekben mennek k i, azok jobban eltávoznak; tehát az üstökös

ből kijövő részek egész tömege, mely egyenlő sebességgel,

de különböző iránynyal indul meg, nagy darab helyen fog 

szét terülni. És ez utolsó valóban megtörtént. Miből követke

zik , hogy legalább egyik a két felvétel közöl, melyek ellen

kező eredményre vezetnek, nem természetes. Egyik ezek 

közül, t. i. a részecskéknek különböző iránybani kiömlése, a 

Heinsius rajzának megtekintése által közvetlen be van bizo

nyítva ; tehát a másik, a különböző iránybani egyenlő sebes

ség a valótlan. A felemelkedő folyam alakjából világos lesz, 

hogy a benne levő részecskék az üstököst annyival csekélyebb 

sebességgel hagyták el, a mennyivel kifolyási irányuk a nap 

irányábani függölegességhez közeledett. Én e következtetés 

alapját, számolás nélkül is megfoghatóvá akartam tenni, de a 

számolás egy lépéssel odább viszen; megmutatja, hogy a 

részecskéknek, induljanak bár meg a legkülönbözőbb irányban, 

egyenlő sebességgel kell a nap és üstökösön átképzelt egye

nes vonalból eltávozniok, ha mindnyájának azon a pályán fel

felé kell haladnia.

Heinsius féle rajzok közt van még egy különösen érdekes 

1746. január 31-röl.

Ugyanis ezen két kiömlés látszik, melyek 

I  közül egyik a nap felé indul, de utóbb hát—

V  ra ivellik , a másik pedig mindjárt eleinte

i f t—" W  mint üstök látszik a nappal ellentétes öl
ü l  dalon.

Mind e jelenetekből azt következteti B e s s e 1, hogy az 

ezeket előhozó erőnek, a n a p r a  v o n a t k o z ó  s a r k i

erőnek kell lenni«.

A
 Ide mellékelem még az 1811 — 

beli üstökös alakját, melynek üs

töké magvától egészen elvolt vál

va , és sarki erőnek ugyanazon ha

tásait mutatta. Mint a hogy ezen

kívül , természetesen hiányos ré

gibb leírások szerint több üstökö

sük hasonló jelenségeket mutattak, 

annyit talán következtethetni belőle: hogy a sarki e rő , az 

üstökösöknek álalános tulajdonságai közé tartozik. Az üstök 

alakjaibani egyenetlenség; a kiümlésnek két karrai külön— 

szakadása, vagy egy üstükbeni összefolyása, következése 

egyedül a különbüzö seLességnek, melylyel az üstüküst és 

napot egybekötő egyenes vonaltól eltávoznak. Nagyobb se

besség két ágban elkülönözött üstökös eredményei, a kisebb 

közelebb hozza egymáshoz, és végre oly alakban tün

teti fe l, mintha egyek volnának.

Földtinkün az éjszakr vagy sarki fény tüneménye egészen 

hasonló az üstüküsek kifolyásaihoz. Ezek a nehézségtől egé

szen függetlenek , és mindenesetre valami sarki erőnek , vagy 

oknak hatásai, s talán összefüggésben vannak a föld delejes

ségével. I)e nem szabad e hasonlat mellett felednünk, hogy 

a füld sarki fénylő kiömlésnek a nap állásávali semmi össze

függését sem lehetett eddigelö bebizonyítani.

Az üstökös farkának iránya, melyet mindenesetre úgy 

kell tekintenünk, mint a nap hatása által kcpezett sarki kifo

lyást, lehetővé teszi e sarki erő nagysága meghatározását. A 

magvból kiümlö részecskék az egész üstökös mozgásával bír

nak, és a fark követi őket, de egyszersmind a nap felé, vagy

a naptól elmozog. Ez a kiömlések

nek mindenpillanatra sugáros irányt 

ad , a nap, mint középpont felé. De 

minthogy az üstökös minden percz- 

ben helyét is változtatja, e su- 

gárokat magával ragadja , miáltal 

sugáros fekvésüket nem tarthatják 

meg ; sőt inkább hogy példával vi

lágosítsuk , az üstökösnek a )  hc- 

lyeni kiömlései, a b )  helyeni kiöm
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léssel egyenköziieknek kell lenniük (be). De a kiömlés részei 

szünetlenül megújulnak, és mindég sugárosan; a megujulás 

gyorsasága és a haladás sebesség közli arány befolyással van 

a kisugárzás alakjára és helyzetére, melyek nincsenek sem c, 

sem d-hez irányozva, hanem ineggörbülve talán e közép 

iránynak fordullak.

Az üstökösök magva felöl sokfélekép vélekednek. Átlát

szók, fényváltozatok nincsenek rajtuk, vonzalmuk csekély 

hálást idéz e lő ; mind ez egyhangúlag azt bizonyilja, hogy 

igen finom anyagból lehetnek összetéve; bárha némelyiken 

szilárd könemü magvat is vehetni észre. Az ifjú Herschel e 

tárgyra vonatkozólag ezt mondja: „Világos, hogy a legfino

mabb felhőket, melyek földünk legmagasabb helyein úszkál

nak , és a melyek nap-lementkor a fénytől egeszen áthatva 

látszanak , árnyék- vagy homályos oldalnak legkisebb nyoma 

nélkül, az üstökösök légszerü valójával egybehasonlitva, ke

mény tömött testnek kell tartanunk. Földünk bizonyosan igen 

gyakran suhant át észrevétlen valamely üstökös farkán.

Üstökös ezer meg ezer lehel. A naprendszerben! rendel

tetésükről mitsein lehet tudni, s minden e földi okoskodás 

nem egyel) puszta agyrémnél.

*¿1—

ESZKIMÓ ÉS HAZÁJA.
— K örn je ltö l. —

A természetben klilonféleség uralkodik, ezt minden lép
ten tapasztaljuk. Ezen különféleségek nem önkényesek , hanem 

bizonyos föltételek, átalános és örök természeti törvények 

szerint történnek. A természeti különféleségek egyik legáta- 

lánosb föltétele az égalj; az égalj maga egy magasabb föltételnek 

a föld naphozi állásának következménye. Az égalj okozza azt, 

hogy a föld bizonyos részén örökös tavasz és nyár mosolyg; 

másutt mint nálunk is , a hideg és meleg mérsékesen váltakoz

nak ; míg földünk két sarki tájékán örökös tél szigorog. Már 

az égalj különfélesége miatt is , az állatok és növények sem 

mindenütt ugyanazok. Az a növény és állat, mely forró ég

övbe teremtetett, nem élhet meg közönségesen a mérsékelt 

égaljban: a melyik ebben megélhet, szinte nem tenyészhetik 

a hidegben. Az ember is a természethez tartozik, ö is annak 

törvényei alá van vetve. De az emberinemet természeti föl— 

söbbsége, különösen szellemi, erkölcsi fogékonysága miatt 

egészen más szempontból kell tekintenünk, m inta lobbi te
remtményeket. Az ember, életének föntartására nézve nincs 

egy kizárólagos tápszerhez kötve mint az állatok és növények ; 

az ember már e miatt is cselekvéseiben szabad akaratot fejt

het k i , b ezen akaratot értelmi tehetségénél fogva mindenütt 

a körülményekhez alkalmazva, tulajdon állapotának jóvátéte
lére fordíthatja. Már ezen természeti tulajdonságánál fogva is 

az emberínem az egész földön el van terjedve, még ott is, 

hol első tekintetre azt gondolnék, hogy semmikép sem lehet

ne megélni, hol a növények már nem tenyészhetnek, s hol az 

állatok csaknem egyedül a tengerre vannak szorítva. De az 

ember értelmi fogékonysága csak bizonyos föltételek mellett 

fejlődik tehetséggé , a mint látjuk , hogy némely nép , vala

mint egyik ember, a műveltség sokkal magasabb fokán áll, 

mint a másik, hogy t. i. egyiknél a föltételek ennek kifejlésé- 

re kedvezőbbek, másiknál mostohábbak voltak. Az értelmi 

fejlődés föltételei szinte különbözők lehetnek; innen kell ma

gyaráznunk azt, hogy egyik nép műveltségi szelleme különbözik 

a másikétól. A művelődésre nézve az emberi nemnek két alap

ja  van: egyik tulajdon szervezete, vagyis azon temészeti ösz

töne és fogékonysága, hogy szellemi, erkölcsi életet fejtsun 

k i,  a másik pedig a külső természet, melyben az ember él. 

Némely erkölcsi fölfogások kifejtése függetlennek látszik

minden kűlbefolyástól, mint például a szülök, és gyermekek, 
rokonok és idegenek közti kölcsönösség, ámbár olvassuk a 

bokorlakókról, hogy ezeknél semmi ilyen fölfogás nem léte

zik , de ez vagy nagyítás, vagy ritka kivétel; a jó  és rósz 

közti durva különböztetések szinte idetartoznak. Legnagyobb 

részben pedig eredetileg, azaz, mig szorosabb értelmű mű

velődés nem létezik, a külső természet vezeti az embert. 

Minden felfogása az öt körülvevő természetből indul k i; min

den tevékenysége ezen közeg tárgyaira szorítkozik.

Az ember fejlődésére legmostohábban s legakadályozób- 

ban hat a két égalji szélsőség, a nagy forróság, és nagy 

hideg; és különös az, hogy épen e két szélsőség legerőseb

ben magához lánczolja az eredeti embert, s így a más népek- 

kelí szorosabb érintkezés és vegyiilés is , mely e fejlődés 

egyik legfontosabb mozzanata, el van zárva tölök. Atalán 

szólva, másutt mindenütt történtek helyváltoztatások; nép- 

vándorlások kisebb , nagyobb kiterjedésben, a szerecsen és a 

sarki ember, hacsak nem erőszakkal, nem igen hagyta el 

eredeti hazáját. Igaz ugyan, hogy a népvándorlások kezdet

ben nagyobb részt kénytelenségböl történtek, egyik nép ü l

dözte, elűzte a másikat, de igen sok úgyis történt, hogy 

jobb helyet kerestek maguknak. Az emberi természetben 

ugyan meg van azon megható tulajdonság, hogy szülőföldére, 

még akkor is , ha azt önként hagyta e l , gyakran édes-keserű 

érzettel vissza-visszaemlékezik, mégis nagy része, k ivált, ha 

szerencsésebb helyet talált, uj hazájához könnyen alkalmaz

kodik, az „örök tél'1 lakosa , ha hideg hazájából erőszakkal 
elhozatott, legtöbbnyíre meghalt honfájdalomban, önként 

pedig, mint előbb is említettem, nem keresett magának jobb 

hazát. —

Ezeket azért bocsátottam előre, mert szükségesnek tar

tom azt , hogy mindennél, mit olvasunk, vagy tanulunk, tud

juk magunkat, habár fölületesen is , tájékozni az átalánosság- 

ban; különösen nekünk magyaroknak, szükséges, hogy világ

fölfogásra törekedjünk, mert csak így lehet az ember erköl

csileg igazán nemessé, és a teremtő a mi sajátságainkba annyi 

szép, annyi nemes tulajdonságot öntött, hogy természeti bűn 

volna azokat elhanyagolnunk.

Lássuk már most az eszkimó jellemzetét.

A mint mondtuk, az emberi nem a szárazföldön mindenütt 

el van terjedve.
Az éjszaki sark felé, hol sokszor már semmi növény s 

igen kevés szárazföldi állat létezik, lakik az eszkimó , ki még 

néhány más embercsaláddal —  mint a lappok, samojedek 

tunguzok stb. —  végső letelepedését képezi az emberinemnek 

a sarkok felé, azért ezeket ,,sarki embereknek" is nevezzük ; 

embertani tekintetben a mongolfaj második elágzásához, az 

úgynevezett hyperborei családhoz tartoznak. Az eszkimó ha

zája Éjszakamerikának sarki tájékai— Labradortól Behríng út

já ig , Oroszamerika, némelyek szerint az Aleuták is ,  és 

Grönland—  mindenütt a tengerparton, örökös hó és tél 

között.
A grönlandi eszkimókról külön fogunk először szólani, 

habár igen sok lényeges különbség nincsen valamennyi között, 

de a grönlandiak széles lengeröbliik által a többitöl el vannak 

zárva. Lássuk mindenek előtt azt , hogy jutottunk ezek isme
retéhez.

1708 körül élt Norvégiában egy lelkész , Egede. Ö sokat 

hallott arró l, hogy éjszaknyugat felé van egy nagy , bár zor

don ország, Grönland, hova már X. században mentek jelen

tékeny számmal gyarmatosok. Hallotta, hogyc gyarmat sokáig 

elfelejtetett, míg 1578 Frídrik 11. dán kíráíy hajókat küldött 

ki annak fölkeresésére; de hiába , a gyarmatot nem találták 
meg. Egede buzgó lelkész volt, buzgalma nagyobb tért kivánt 

tevékenységének. Különösen pedig nyugtalanítá öt azon gon

dolat , hogy grönlandi földiéi minden isteni vigasztól meg
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vannak fosztva, mert midőn átköltöztek, még pogányok voltak. 

Egede gyorsan elhatározta magát, hogy fölkeresi őket az üdv

irattal, evangéliommal. —  0  maga szegény volt, úti költséget 

úgy kellett kéregetnie. Fáradhatlan volt minden utazási szük

ségletek megszerzésében. Helységről helységre já r t , hogy 

részvétet s pártfogókat nyerjen vállalata iránt. Tervét Írásba 

tette, s úgy közlötte. Az emberek kinevették, sőt gyanúsították 

ö t ; sokszor, ha valaki tulajdon nemzetének is új irányadás által 
minden önérdek nélkül használni akarna, nem hogy segittetnék 

tevékenységében, hanem még gúnyoltatík is. Egede ezen rész

vétlenség miatt nem veszté el kedvét, mert a szép és igaz 

iránti lelkesülés a szép és igaz eszméjéből meríti magát, s 

valamint épenleg nem szorul külbuzdításra, de a kiilrészvétlen- 

ség sem hangolja le öt. A nagyért, igazért és szépért nem csak 

minden fáradtságot lehet koczkáztatni, hanem lelkesülve meg 

is halnak sokan érte. Egede elhagyta papi lakát. Egyesektől 

mégis nyert némi pénzsegélyt, mihez a hittérítő társulat évi 

300 tallért adott, s így képes volt 1721 -ben a tengerre szállni. 

Julius 3-kán kikötött Grönlandban 46 kísérővel — (»4° éjszaki 

sz. alatt, —  s földből s magukkal hozott deszkából azonnal 

egy kis kunyhót építettek. Egede ezután bebarangolta lehető

leg a vidéket; a régi gyarmatosokat nem találta sehol, hanem 

egy más , egészen ismeretlen népre akadt. Ezek a grönlandi 

eszkimók. Egede minden igyekezetét arra forditá. hogy ezeket 

a kereszténység nagy községébe beavassa. Úgy működött, 

mint egy hős, apostoli kitartással s lelkesedéssel. Mindent 

eltűrt, csak szent munkáját minél sikeresben teljesíthesse. Ezen 

idő óta látogatta meg több utazó is e vidéket; ezen idő óta 

ismerjük részletesebben Grönlandban az eszkimókat.

Lássuk Grönland természeti tulajdonságait. Egede „utála

tos és irtózatos“ országnak nevezi; az egész föld össze van 

szaggatva sok kisebb nagyobb öböl által. Hegy- szikla- és jég

tömeg—vegyülékböl á l l ; örök télnek és zűrnek képe. Belseje 

egészen ismeretlen , sziklák , jegesek s mélyedések miatt nem 

lehet messze menni. Az európai gyarmatok 6 — 7000 lakossal 

a nyugati parton vannak. Az egész föld tele van jegesekkel, 

melyek néha egész öblöket kitöltenek, másutt a tengerparto

kon sokszor 1000 lábnyí jéghegyeket alkotnak, melyek elvál

ván, Izland és Grönland közti tengert gyakran egészen kitöl

tik. Égalja nagyon szigorú, 

mert a helyi viszonyok, 

különösen jé g , ezt nagy 

részben növelik, Upperna- 

vikban —

48' ejsz. sz. alatt. —  a hi

deg néha —  30° —  35°

R . ; ekkor a sziklák repe

deznek. A nyár júniusban 

kezdődik, a melegség ek

kor nyomasztó, sokszor 

24° B. De ez tünékeny, hi

deg szelek sokszor július

ban is nélkülözhetlenné te

szik a bundát. Augustus- 
ban elkezdődnek az éji fa

gyok, csakhamar hó esik 

s ismét beáll a tél. Gya

koriak itt az éjszaki fények. A földeg és égalj minősége gya- 

nittatja velünk a szerves élet minőségét. A fásnövényzet törpe; 

jobban éjszak felé két lábnyi füzek és nyírfák. Bogyóféle több 

van ; a sziklákon zuzmó találtatik. Emlősállatokból van fóka, 
sarki r ó k a ,  jégmedve, rozmár, agyard (narvál), bálna; mada

rakból alka , dunnalud, sirály stb.

A név eszkimó ezen indián elnevezésből származik „eskí- 

maí“ értelme: nyershusevök, mert ők a húst közönségesen 

nyersen eszik. Mindenütt a tenger partján, mondhatni, majd

örökös jég  és hó között laknak, meddig csak fóka található. 

Kis, zömök termet, néha vastag, széles, lapos arcz, kifejezés 

nélküli szemek, kis orr, vastag alsó a jak , goromba fekete haj, 

mely barnult arczukon lecsüng, —  ezek küljellegvonásaik a 

grönlandiaknak. Bőrük inkább világos, mint sötét, hanem pisz

kos tísztátalanság következtében, mely miatt egy európai előtt 

kiállhatlan szag terjed tőle. Azon népek, melyek eredetileg- 

magas éjszakoa laknak, kicsinyek ; a legkisebb emberek itt 

laknak, a legnagyobbak pedig Amerika déli csúcsán, I’atago- 

niában; de azért az eszkimó nem törpe, —  közönséges nagy

sága 5 láb, 5 ujj —  valamint a patagoniaí nem óriás.

A grönlandi eszkimó „Innuit“nak, azaz emberi lénynek 

nevezi magát. Ok igen tökéletes embereknek hiszik magukat, 

s azt gondolják, hogy semmi nép nem hasonló hozzájuk —  ter

mészeti tökélyre nézve. Ha valamely idegent dicsérni akarnak, 

azt mondják: oly jó l van nevelve, mint m i; vagy: innuit kezd 

lenni. Isten- és világfülfogásuk egyedül tulajdon helyzetükből 
származott. Eredeti vallásfogalmuk nagyon szűkölködő volt; 

nyelvükben „isten“ szó nem is létezett. Nem imádkoztak. Lé- 

lekhalhatlanságot hittek, mint álalán minden északi népek, me

lyeknek a föld semmi kényelmet és külünüs élvezetet nem 

nyújt. A tuléjetet vagy a csillagokban vagy a tenger fenekén 

képzelték, olt jó  dolguk lesz, mert bőven van halzsir. Hisznek 

örszellemeket, és büjeleket (amulette) hordanak. Azt hiszik, 

minden mi az égen és füldün van, az ö hazájukból veszi ere

detét. Az égboltozat egy magas éjszaki begy kürül forog; a 

nagy medvét (csillagzat) székhez hasonlítják, melyhez holtuk 

ulán a szigony kötelét * )  erösitendik, midőn fókákat vadász

nak. Az éjszaki fény a megholtak leikeinek fénylése, midőn 

labdást játszanak. Az égen egy nagy gáttól körülvett víz van, 

mely ha kiömlik, eső esik; ha a gát szétszakad, leesik az ég. 

Hitregéjöket bűvészek (angekokk) kezelték. Ezen angekokkok 

jósolnak, különösen időjárást, és gyógyítanak. Azt mondják, 

hogy ők sötétben boszorkányokat látnak, melyeknek szarvaik 

vannak és ujjaiktól a könyükig feketék. A boszorkányság na

gyon álalános, is  azért a gyanúsak ellen nagy kegyetlenség

uralkodik. A vélelmezett boszorkányt —  küzünségesen vén

asszony —  kihúzzák sátrából, átszurják, darabokra vagdalják, 
s mindenki, ki jelen volt, a megültnek szívéből egy darabkát

megeszik, hogy annak szel
leme ne nyugtalanítsa öt. 

Irtózatosnak látjuk ezt, de 

ne felejtsük el, hogy Eu

rópában 1484-ben a test

vériséget hirdető keresz- 

tyénség feje parancsot bo

csátott k i , melynek erejé

nél fogva mindazok, kik 

boszorkányságban gyanú

sak, megégettessenek. —  

Ezen parancs többször 

megerösittetvén, csak Né

metországban 100,000-nél 

több lett e parancs áldo

zata.
Amaz átalános rajzból 

láthatjuk , hogy az eredeti 

vallásfogalmak . melyek egyébiránt semmi népnél sem hiány

zanak, a lakföldeg arczulatát viselik magukon.

Nehéz volt a grönlandival a keresztyén vallást megked

velteim. melynek inenyországában nem kapnak halzsírt. Mégis

* )  A szigony tőrhöz hasonló eszköz, ezen népeknél fából ragy csontból, 

egyik végére az állatok beléből és inaiból készített kötélféle van 

erősítve. M időn vadászni mennek a tengerre , a kötél szabad »égét 

csónakukhoz erősítik , s aztán a szigonyt az állatra hajítják. E t á lta l 

megmarad a szigony, s az állatot is magukhoz húzhatjuk.



a hittérítők ernyedetlen buzgalma által a fünérintett eszmék, 

valamint az angekokkok nagyrészt eltűntek, s remélni lehet, 

mennyire a zordon élet megengedi, ők is haladni fognak azon 

észhon felé, mely az egyetemes emberiség erkölcsi művelő

désének czélpontja.

A grönlandi szeret rest lenni, és közönyös marad minden 

iránt, mi körűié történik. Ezt az égalj befolyásának kell tulaj

donítani. Életszerveinek tevékenysége, kedélyének ingerlé

kenysége, szóval szellemi és érzéki fogékonysága csekély; — 

e szerint nyilvánul élete, Ritkán perel vagy veszekszik; csak 

a föltétlenül szükségesre gondol; gyűjtést, válogatást nem 

ismer; ha nincs dolga, alszik. Épen azért, mert csak a min

dennapi, s ez is akármilyen, kell neki, irigykedése, önző vágya 

sincs. Nálunk a büntettek nagy része irigykedésből és önzés

ből származik, mivel pedig ezek az eszkimót nem nyugtalanít

ják, azért ö nála büntettek is ritkán fordulnak elő. Ki más ellen 

jogtalanságot követ e l, az kigunyoltatik, mert a grönlandinak 

nagy hajlama van a csúfolódáshoz. A műveletlen népeknél ily 

kigúnyolást átalán véve mélyen érezik, míg müveit országok

ban 'gyakran a szemérmes szégyent gúnyolják ki. A pirulás 

mindig a bűn szégyenlős érzését jelenti, s ki szégyenli magát, 

hogy bűnt követett e l, az képes még jobbulásra. Egede sokat 

szenvedett először az eszkimók gúnyaitól; nagy orrát hegy

hez hasonlították. Azonban hajlamaikat hamar meg lehet 

nyerni, habár nem is áradozó modorban, mi által a müveit népek 

barátságot színlenek. Midőn Egede Krisztus életét és szenve

déseit beszélte el nekik . azt mondták: Jött volna hozzánk, mi 
szerettük volna ő t , és engedelmeskedtünk volna neki; mily

őrült emberek lehettek azok, kik megölték azt, ki másokat 

elevenített.

Az eszkimóknál semmiféle kormány nincs; nincs semmi 

hivatalnokféle, nincs törvény. Ezt abból kell magyaráznunk, 

hogy ilyenekre nincs szükségük. Láttuk azt, hogy egymás közt 

békésen élnek , gazdaságaik, szántóföldjeik nincsenek; mind

egyik úgy él, mint tud, a másikat nem törekszik károsítani, sőt 

voltakép nem is károsíthatná, mert mindegyik csak annyit sze

rezhet, mennyi tulajdon és családja életének föntartására köz

vetlen szükséges. Munka nélkül egy sem élhet meg, és a munka 

egyféle. Azonfölül ellenségük sincs, kikkel harczolniok kel

lene. Ha mégis vagy egymás között vagy idegen néppel ellen

ségeskedések támadnak, átalában egyakaratuak a sértő elleni 

boszutételre nézve.
Az eszkimó mindaddig, míg fókát le l, halzsírja és bőre 

van, mivel gyomrát megtöltheti, a legboldogabb s legmegelé- 

gedettebb ember a világon, és a müveit világ legtöbb bűneit 

nem ismeri, de épen azért az öntudatos erények sem dagaszt

ják keblét. Nyáron sátrak alatt laknak, melyek bőrökből van

nak készítve, télen kunyhókban, melyek gyakran száz láb liosz- 

szuak, mikor t. i. több család lakik egyben. A belső falakon 

bőrök lógnak, hogy a nedvesség át ne szivárogjon. A fal mel

lett padok vannak, melyek ül- és fekhelyül szolgálnak. A be

menet hosszú keskeny folyosó, többnyire ajtó nélkül, mégis 

oly meleg van a kunyhóban, hogy még az ott oly szigorú tél

ben is pőrén van benne az eszkimó. E kunyhók készítéséről és 

szerkezetéről alább bővebben fogok szólani.

Ha az eszkimónak népi kormánya nincs is , mindazáltal a 

családra, a család kölcsönösségére s rokonokra nézve ő nála 

is, ha bár alacson fokozatban, ki vannak fejtve azon termé

szeti szabályok, melyek függetlenül minden killbefolyástól az 

embernek erkölcsi léteiéből származnak. A család nála is fön- 

létezik. Többnejüség szokásos, de csak akkjr gyakoroltatik 

leginkább, ha a nő terméketlen, nem képes szülni gyermeket. 

A férj az u r , az asszonyoknak minden úgynevezett házi dolgot 

kell végezniük. Hubát, lábbelit, csónakot készítenek . bőröket 

csereznek, ruhát szárítanak, házat építenek, sátort ütnek föl, 

gyermekekre vigyáznak, főznek s lb ., a férj egyedüli teendője 

fókákat és madarakat vadászni. Hullájuk egyedül állathörből 

van, tű gyanánt halcsontot, fonál gyanánt pedig inakat liasz- 

a n a g y  vitác k é p ü k b e n  11 rdt.

nálnak. Regényes, holdkóros szerelem ugyan nem halványítja 

őket, de mégis megnézik előbb a leányt, mielőtt nőül vennék, 

s ezt rendesen megkérik szüleitől. Szokás, hogy a leány meg

kérés után elrejtőzik, és csinosítja magát; a madár is akkor 

énekel legszebben, ha párzik, a növény is akkor legszebb, ha 

virágzik. Az eszkimó leány a megkérés után néhány napig sir 

is ; miért? feleljenek a nők. kik igazán szerették jegyeseiket —  

szerelemből, s az esküvő előtt mégis egy méla érzés elkomo- 

ritja őket. Azonban az eszkimó leány még többet is tesz, egy- 

szer-kétszer elfut a háztól, s a vőlegény visszahozza őt. Házi 

perpatvarok nagyon ritkák; ha a férjnek a nő épen nem tet

szik, s el akar tőle válni, akkor néhány napig k o m o r  képet váp 

neje előtt, azután elhagyja a kunyhót a nélkül, hogy megmon
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dana, hová megy. A no e jeladást megérti, összeszedi sátorfá

já t s elmegy szüleihez. Az eszkimók soha sem verik gyer

mekeiket.
Élelmök leginkább a tengerből jön ; Grönland nem is volna 

lakható, ha fókák nem lennének. A fóka húsát megeszik, bőré

ből ruhát készítenek, evvel födik be szinte kunyhóikat; a zsír 

világosságot meleget és italt ad nekik. Mivel így élelmök leg

nagyobb részét a tengerből nyerik, azért nagy gondot fordíta

nak csónak-készítésre; van kétféle: férfi és asszonyi csónak. 

Ezek fából és halcsontból vannak vázalakban összeállítva, s 

ekkor mindkét oldalon vízmentés bőrrel bevonatnak. Madár és 

egyéb szárazföldi állat vadászatában nyilakat használnak. Mint

hogy a gyarmatosítás óta több idegen látogatja Grönlandot, 

vannak a jártabb pontokon vendégtogadófélék is. Ide jegyzek 

egy étlapot, melyet Cranz utazó így ír le : 1. Aszalt héringek; 

2. aszalt, 3. főtt, 4. félig nyers, és félig rothadt fókahús; 5. 

főtt alkák —  madárfaj — ; 6. egy darab félig rothadt bálma- 

fark; —  legfőbb étek, mire a vendégek figyelmessé tétetnek; 

7. aszalt lazacz; 8. aszalt irámszarvashús; 9. csemegék bo

gyókkal, s irámszarvas gyomrával vegyítve; 10. ugyanaz hal

zsírral. Megjegyezhetjük még azt, hogy a grönlandi leginkább 

hóvizet iszik nem halzsírt mint sokan hibásan állították.

Említést teszek még a grönlandiak nyelvéről. A nyelvet 

az emberek magok fejtik ki, ez a többi között abból is kitűnik, 

hogy annál bővebb a nyelv, minél műveltebb a nép. A grön

landi nyelve szegény, mert minden viszonya szegény. Elvont 

fogalmakra, például: dicsőség, kegyesség, mindenhatóság stb. 

nincs szavok. A  melléknév is kevés, mert őket nagy egyolda

lúság veszi körül. Az ismert tulajdonságokat úgy fejezik ki, 

kogy a szóhoz vagy elő- vagy utóragot tesznek. Azon tár

gyakra, melyek nálok elöjönek, bő a nyelv * ). Éveiket telek 

szerint számlálják. Gyér családhagyományuk van ugyan, de az 

öregebbek közül még sem tudja egy is, hány éves. Csak 20-ig 

számlálnak!, mi 20-on fölül van , az sok , az számlálhatlan. A 

műveletlen népeknél a számolás mindig alanti fokon á l l ; Austrá- 

liában egy benszülött nép csak hétig tudott számlálni. Hogy a 

grönlandiak olvasni és irni nem tudnak, azt nem is tartom szük

ségesnek a megemlítésre.
Ilyen volt átlag a grönlandiak élete, midőn az európaiak 

először kezdték őket ismerni. Hogy ilyen zordon országban a 

művelődés nem terjed gyorsan még akkor is , ha alkalom és 

vezetés van reá, könnyen átláthatjuk. Mindazáltal az ember, 

bármily népből való, s bár hol lakjék, mindenkor képes a hala

dásra, csakhogy különböző fogékonysággal. A grönlandiak is 

művelődnek leginkább a hittérítők önzötlen és ernyedetlen 

fáradozásai következtében. A keresztyéntudomány mellettalkal- 

mas mesterségre tanítják ezek őket, s minden foglalkozásban 

üdvös tanácsot adnak nekik. A dánok rendes kereskedést űz

nek a partokon , s a lakosokat lőkészletekkel, késekkel, fej

székkel, tűkkel, gyolcs- és gyapolszövetekkel, posztóval, do

hánynyal , liszttel, theával, kávéval és czukorral látják e l, mi 

helyett ők dunnaludpelyhét, fókabőrt, rozmárfogakat, szörék- 

árut, halcsontot és halzsirt fogadnak el, mert, mit mondani sem 

szükséges, ott pénz nem létezik. |

Eddig csak a grönlandi eszkimókról szülöttünk; azonban_ 

a mit ezekről mondottunk, az azon sarki emberekről is á l l , kik; 

Labradortól Behring útjáig, Orosz-Amerikában és az Aleutá- 

kon laknak. Némelyek azt is állítják, hogy Grönlandba ezen 

helyekről származtak át, midőn az indiánoktól fölfelé nyomat

tak. Főbb szokásaikban hasonlítanak egymáshoz, egyes elté

rések pedig ugyanazon népnél is előszoktak jőni. Azért, a mit
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* )  Példakép ide teszek egy-két ír ó t  : Innuvok =  S ét , vagyis : ö  em
ber. Ebbő l származékok : Inrugigpok =  5 szép ember. Ianurdluk- 

pok =  S csúnya ember. Innokatupkok =  5 szerencsétlen ember. 

Innuksiorpok =  ő jő  ember. Innakpilukpok =  ő rósz ember stb.

még ezen utóbbi helyeken lakó eszkimókról mondani fogunk* 

az egésznek kiegészítéséül szolgál; nd.

Az említett helyeken lakó eszkimók nem igen laknak meg

határozott helyen, hanem oda mennek , hol leginkább élelmet 

találhatnak. Nyáron sátrakban laknak, melyeket egy helyről 

máshova lehet vinni, különben ekkor a férfi az idő legnagyobb 

részét a szabadban tölti. Télen hókunyhókat készítenek, me

lyeket „iglus“oknak neveznek. A férfiak nagy hódarabokat 

vágnak ki, ezeket az asszonyok egymásra rakosgatják. Vako

lat gyanánt vizet használnak, mely két hólemez közé öntetvén, 

megfagy, s azokat összetartja. Csak a tetőn hagynak kis nyí

lást, hogy azt jéggel egészítsék k i, mely ablakul szolgál. A 

kunyhó alakja olyan mint egy méhkas; hosszú keskeny beme

nettel, mely néha jégajlóval láttatik el, de sokszor ilyen nélkül 

is hagyatik. Fal körül hópadot készítenek, s ezt, valamint a belső 

falat bőrrel fedik be. Ezen pádon ülnek és alszanak. A pad 

fölött egy köböl vájt edény van, melyben halzsir ég ; ennél 

melegíti magát az eszkimó; ennél szárítja ruháját, és ha épen 

történik, főzi ételét. Télen leginkább nyers húst eszik, melyet 

akkor szeret legjobban, ha egészen át van fagyva. Ruhájuk jó  

meleg, az asszonyok*is nadrágot viselnek.

Nevezetes ezen eszkimóknál az arcz, cs néhpl az ujjak 

pettegetése. A pettegetés igen sok vadnépnél divatozik, s abból 

áll, hogy bizonyos idomokat, pontokból vagy vonalakból, vág

nak testökön. A pettegetés szépítés, csinosítás gyanánt szol

gál; a déli tenger szigetein, hol a népeknek ruhára nincs igen 

szükségök, ez egész művészetet képez, s a testen egész ruha

féléket vágnak ki.

Különös az is ezen embereknél, hogy házasulások nagyon 

fiatalok között is történnek; 14 éves ifjú és 12 éves leány 

között. Az érzékiség természeti szabálya az, hogy a melegebb 

égalj, fűszeres és nagyon éltető étkek azt fölcsigázzák; minél 

távolabb van az ember ezen közegektől, annál tompultabb az 

érzékiség. Az eszkimónak sem meleg égalja, sem fűszere nincs, 

s a nemi ösztön mégis korán ébred föl benne, s gyakran kicsa
pongássá fajul. Ez valószínűleg onnan származik, hogy mindig 

nagyon meleg ruhát v isel, mely a test kigőzölgését nem bo

csátja keresztül, s fgy az érzékiséget ingerli. Nők miatt vesze

kedések is támadnak néha, ekkor fogaikkal és körmeikkel 

védik leginkább magukat. —  Vannak mulatságaik is , labdást 

játszanak —  valószínűleg hóval; tánczolnak, táncz közben vál- 

laikat vonitgatják, s mély hangokat eresztenek tüdejükből zene 

gyanánt. —  Szánkáik elöfogatát lovak helyett gyors lábú ku-
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tyák pótolj tk . —  Ha meghal v a la m e ly ik , jég  és hó közé téte

tik, honnan a farkasok vagy más állatok elviszik. A meghalt 

mellé annak ivét, nyilát, szigonyát és csónakát teszik, oly czél- 

ból, hogy a más világon használhassa ezeket.

Valamennyi eszkimó között a művelődésben azok vannak 

legelőbbre, kik Labradoron laknak. Itt 1200 a hittérítők által 

állandó lakásra szoktattatott, és a keresztyénségbe nagyobb 

haszonnal avattatott be, mint a grönlandiak. 1749-ben egy 

német, Ehrhardt Keresztély meglátogatta Grönland nyugati
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partját; itt hallotta, hogy Davis utjának túlsó részén szinte 

lakik egy ily nép. Elhatározta magát, hogy ezt megtéríti; de 

szerencsétlen volt, mert az itteni eszkimók megölték öt hat 

társaival. Haven folytatta Ehrhardt munkáját, de az eszkimók 

futottak előle, mert azt gondolták, hogy boszúra jő  ; csak nagy 

nehezen sikerült neki egygycl beszélhetni, s ez által a többiek

kel érintkezésbe jöni. Ekkor hozatott néhány eszkimó Lon

donba. Jól bántak velők, de ök könyes szemekkel fordultak 

mindig hideg hazájok fe lé , —  és vissza is vitték őket. Csak 
1771-ben alapittatott meg a hittérités 14 személyből. Ez az 

úgynevezett M i s s i o n  Na i n .  Hogy állandó lakásra szok

tassák őket, elvül tűzték ki semmi ajándékot nem adni az esz

kimóknak , hanem minden tettért viszonszolgálatot kívántak, s 

e vad ember oly lelkiismeretes, hogy e visszaszolgálást nem 

igen merte elmulasztani. Miután sikerült nekik hosszú türelem 

után 80-at állandó lakásra szoktatni, más letelepedést alapí

tottak, összesen négyet, az utolsót csak 1824-ben. Mennyi 

kellemetlenségnek voltak a hittérítők kitéve, alig képzelhetjük. 

Nem csak minden kényelemtől meg voltak fosztva, hanem 

gyakran kemény nélkülözéseket is szenvedtek. Azonfólül fára

dozásaiknak csak igen lassú sikerét látták. Az önző eszkimó, 

ha arra taníttatott, hogy képzelgéseiről mondjon le s higyjen 

Krisztusban, azt szokta kérdeni: valljon akkor jobb időjarása 

leend-e, könnyebben fog-e fókát fogni, nem lesz-e akkor 

ellensége? Legnehezebb volt a többnejiiségről leszoktatni őket. 

Csak 1805-ben, midőn uj nemzedék nőtt föl, örülhettek a hit

térítők fáradozásuk sikerének. Az eszkimók gazdálkodni tanul

tak, szorgalmasak és takarékosak lettek s aránylagos jólétnek 

örülhettek. Jobb csónakokat, jobb házakat épílnek, mint baran

goló társaik. Sokan olvasni és írni tudnak. 1821 óta az uj tes- 

tamentom nyelvökre fordítva kinyomatott. Minden állomásnál 

van egy templom és egy rakhely, mert a hittérítők arra szok

tatták őket, hogy szerzeményük felerészét nekik adják át, 

hogy szükség idejében egyenlőn szétoszthassák. Az eszkimók 

hókunyhóban laknak, mert fa nincs fűtésre, s a hideg ellen a 

hó legbiztosb menedéket szolgáltat. Csak a hittérítők köházai- 

ban van kemencze. Hasznos műhelyek is állíttattak föl, hol a 

benszülöttek szükséges kézmüvekre taníttatnak.

Az eszkimókat eredetileg azok közé kell számitanunk, kik 

a művelődés legalacsonabb fokán állottak, s kiknél a termé

szet legnagyobb akadályul szolgál a fejlődésre; s mégis előbbre 

haladnak. Ebből egyrészt azon meggyőződésre kell jutnunk, 

hogy az egyetemes emberiség alaptehetségeire, és erkölcsi 

rendeltetésére nézve egységet, testvériséget képez; míg más 

részről buzdításul szolgálhat azon népeknek, kik mind a ter

mészet, mind társalmi viszonyok által szerencsésebb helyzet

ben vannak, hogy ök önmaguk elhatározása és igyekvése által 
törekedjenek elöhaladni, azon természeti törvények megisme

résében , melyeket a teremtő az emberiség boldogitására és 
előnyeire rendelt.

A NAGY VILÁGBAN A MI SZÉP HAZÁNK.
Minthogy a mese azt tartja, hogy a mi kedves szép hazánk 

a világ kellő közepén foglal helyet; füzeteink közepe Iáján mi 

is állandó rovatot szentelendünk hazai érdekeink, becsesb nem

zeti kincseink, eredeti sajátságaink ismertetésének. S ha nem 

is tehetjük azt oly nagy kiterjedésben, mint tette és tehette a 

„Magyar- és Erdélyország képekben“ czimü folyóirat, — mely 

mellesleg mondva, a magyar közönségtől sokkal hosszabb éle

iét várhatott s érdemelt volna, — a nagy világ siirün váltakozó 

tüneményei közepeit legalább kicsinyben a i önismertetés nem

zeti ügyének is kötelességünk emelni áldozó-oltárt, miután a 

j "  hazafi a legmoslohább körülmények közt sem fajulhat közö

nyös világpolgárrá.

FURULYÁS PÁSZTOR *).

HAIÁSZ OSZKÁR ligo ronnak  , ott k in t a tanyáján, baráti üdvözletül.

Öreg, kankalékos kútágas tetején,

Mely körül selyemnyáj fekszik delelöben,

Hosszú andalgással ül a pásztorlegény,

S egyre furulyázik a csendes mezőben.

Egész szép délután , piros esthajnalig.

Mint a sürü harmat esik a nótája;

S mintha el akarná tanulni, a dalos 

Pacsirta úgy hallgat, s közel száll hozzája.

Madarak pajtása , e furolyás pásitor ,

Mindössze többet tud száz egész nótánál:

Sokat csak úgy készen talált a szivében,

S a többi meg úgy jött a hogy a szellő száll.

A míg belefujna, megkeni jávorfa- 

Virág himporával furolyája száját,

S végig simogatja gerliczepehelylyel, —

S úgy folytatja csörgő patakként nótáját.

S mostanság, jó  messze környéken nem adott 

Senki még oly tánezos lakodalmat vagy tort,

Hová meg ne hívták volna furulyázni 

Ezt a nótamestert, e furulyás pásztort.

A menyecskék csókkal, a lyányok virággal,

A tisztes öregek szép és jó  beszéddel 

S tarka dicsérettel fizettek ö nék i,

És a házi gazdák borral, pecsenyével.

Ott iil a gém nyakán , sarkantyus csizmában,

Le a levegőbe lógázza a lábá t;

S egyszerre e 1 f  u j  j  a s szépen k i p e n g  e t i ,

Mint a tiszta kristályt, édes bús nótáját.

Ingujja, a melyből félig ki van karja,

A merre a játszó szél fújja, arra száll.

Szomorú bokréta vagyon kalapjánál,

Fehér árvalyányhaj, sápadt rozmarínszál.

A kútágas alatt hű örves kutyája 

Farkassal álmodik a szunyó nyáj mellett;

S az egész nyájnak oly szép lágyan fésüli 

Zápormosott göndörfürteit a szellet.

Ide jár ö minden szép nyári délután,

Egyedül mulatni, sirni, furolyázní,

Lelkét eltemetni nagy mély szerelembe.

Szive szűz rózsáját, szeretőjét várni.

Mélázva csodálni az eget és földet,

Mint öleli egymást, —  a csillag hullását,

Madarak szállását, virágok nyílását,

S a délibábot, az isten mosolygását.

Fölötte az aranykarimáju felhők ,

Mint valami Télig igaz sejditések;

S alatta mesében hallott tengermódra 

Gyöngyöt habzanak a gyönyörű velések.

* )  Gyönyörű nép- tSs tájjellemzó kö ltam íny. A  rajzot hozzá genUli» 

felíogásü festóizüuk ,  az lfju  U r l m n  Rudo lf készité. S z e r k.

9*
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A ny ílt, veröfényes mezőben , szelíden 

Játszik a vadgalamb a sas árnyékával.

Mely az égben röpkéd, s eltördeli a nap 

Sugarait széles, suliogó szárnyával............

—  Be szép édes élet az ily pásztorélet, 

Szoros barátságban egész természettel, —  

Ö maga ásta a putrit, melyben lakik, 

Befödve tetejét virággyökerekkel.

0  metszte a vállut, s ő abroncsozta meg 

Vadrózsavesszövel az itató vedret, —

S e vén kútágas, mely híres akasztófa 

Vala régesrégen az országút mellett:

Most o ltár, mert rajta , váró szerelemmel 

A furolyás pásztor buzgón imádkozik;

S a nyári esti napfényben egészen egy 

Magas fényes a r a n y o s z l o p p á  változik.

S —  a mint így üldögél, s méláz rajt' a pásztor,

Oda vesz lelke a hamvas messzeségbe;

Mintha ö örzené a b á r á n y f e l h ő k e t .

Olyan szegett szemmel néz a magas égre.

S ily sejditö arczczal, ily édesdeden néz 

M indég, ha megkondul az esti harangszó;

Hangról hangra vigabb leszen a nótája ,

Már a gyalogúiról hallatszik egypárszó.

Már a tanya szélén lobog kedvesének 

Jeladó kendője s tarka rokolyája:

S már a kút tövében ölelésre várja, —

S ö leereszkedik sebesen hozzája.

Csengő csók vet véget a furolyaszónak,

S az é r z é s , a melyről a sok szép nóta szólt,
A melyet most n é m á n ,  de e g y  ü l t  éreznek:

A furolyaszónak csak —  f o l y t a t á s a  »olt.

Lí sznya í  Kálmán.

ARANYOS-MKGYESl VAK SZATMÁKBAN.

— Valiot Im rétől. —

Hazánkban a megtört aristokratiai hatalom, fényüzésí 

pöinpa, a kalandok- és lovagiassággal teljes hősi kor nagy

szerű sírí emlékei gyanánt őrzik némely jobb karban fenina- 

radt váraink a múltak rejtelmeit. Ezek sorában nem utolsó he

lyen áll Szatmármegye egyik ősi büszkesége, az aranyos-me-

ifyesi vár, melynek még eddig sehol meg nem jelent hii képéi 
s rövid történeti leírását közzétenni nem hálátlan feladat.

Midőn 1853-ban a „Magyarország képekben“ cziiníi 

munka érdekében, többi közt Szatmármegye egy részét is be- 

utazám, a mint rajzoló utitársam- Varsányival Szinérváraljáról 

Szatmárnémeti felé tartottunk, oldalt a nyugati síkság távolá

ébó l egy kis helység s ebben egy igen nagy és sajátságos 

tekintetű régi épület voná magára figyelmünket, mely látcsö- 

vön nézve még inkább feltűnő és meglepő volt. Mind amellett,
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hogy utunkban nem esett, elhatároztuk e sötét, borongó óri

ást, mely az egész vidék fölött uralkodni látszott, közelebb

ről szemilgyre venni. Behajtattunk tékát az oláh-magyar ine- 

zővároskába, s régi vára , illetőleg az aranyos-megyesi vár 

előtt tiszteletteljes hódolattal megállapodánk. Utitársam tüstént 

elővevé rajzónját, s a szép és nagyszerű régi épületet imposant 

tornyos homlokzatával papírra tette, úgy a mint itt látható.

Az egész kétemele

tes épület minden ol

dalról egyforma négy- 

szögű , négy kiálló 
bástyatoronynyal, mik 

rolött a szép faragású 

kapuval egy vonalban 

lévő őrtorony büszkén 

emelkedik. Hégi kor

beli épités módján 

kellemes aránysat és 

szabályszerűség ömlik 

e l , s gyászos barnára 

kopott falzatán, töre

dezett ablakpárkányain 

s vedlett födelén , az 

idő vas fogainak nyo

mai láthatók. Egykor 

e vár mély árkok- és 

sánczokkal vala övedz- 

ve melyek most már 

földdel behányvák, s 

o lt, hol azelőtt a vár 
fényéhezillőkert disz

lett , most egy-két 

szál fa , dudvás bozót 

és a vár elhagyatott állapotával egyező pusztaság honol. He

gyesnek egykori aranyos fényét, pompáját és zajos éleiét sötét 

romladozás s halotti néma csend váltá fel. Hindazáltal úgy állo tt 

e vár, mint egy nagy emléktábla, melyre a történet múzsája csak 

kevés olvasható, s annál több rejtelmes betűt jegyze föl. —  

Azalatt, mig utitársam rajzolt, beléptem a várba, mely

nek ószerű belső alkotása még inkább meglepett mint külseje. 

A vár udvara, sajátságos modorban épült folyosói, tornáczai 

emeleteinek lépcsözete, termeinek, szobáinak felosztása, alak

ja , —  minden lépten, nyomon a régi világ Ízlését tünteti föl, 

úgy, hogy építészeti tekintetben érdemes volna ennek minden 

egyes belső részét hű rajzok és leírások által örökíteni. E vár 

termeiben remek faragású oszlopok , boltívek , s dombormű- 
vekkel és felírásokkal ellátott l égi kandallók léteznek; mig 

lent a vár egykori birtokosainak néhány nagybecsű réz és vas 
koporsója , fájdalom , a legelhanyagoltabb állapotban tartatik. 

Külföldön , hol az ily régiségeket becsülni tudják , másként 
bánnának a művészet ezen drága értékű ereklyéivel. Azon 

bástyatorony, melyben most a tiszttartó lakik, szinte sok ér

dekes architektúrái emléket tartalmaz. Maga a tiszttartó nem 

volt honn, hanem csak fiatal leánya, ki bájos alakjával, s 

nyájas magaviseletével az ódon épület sok mogorva régisége 

közt kedves ellentét gyanánt tűnt fel előttem, s a szűzies 

kellein által fölébresztett költői képzelet a vár regényes lo

vag korába varázsolt vissza.---- Később egy roppant

termen át az uradalmi ügyész lakába mentem, de ez sem volt 

honn , s néhány sor iratot hagytam nála , fölkérvén , hogy a 

vár történetére vonatkozó adatokkal szolgálni szíveskedjék, s 

e tekintetben utólag jó  utasítást kaptam tő le , melynek nyomán 

a következőket közölhettem.
E várat eleinte csak Hegyesnek, Megyesaljának nevez

ték , de miután idő folytával birtokosai fölötte fényesen fölépi- 

ték, ritka nagyságú a r a n y o z o t t  palotájáról, A r a n y o s

elönevét nyerte, s még Gyöngyössy István is egyik versében 

szépnek nevezi azt. —  E vár 1278. előtt már fenállott, J á k ó  

vá r a  név alatt, András, Jákó fia bírván azt; ez azonban 

IV—ík László királyt, nem tudni mi okból, dühösen megtá

madta, s buzogányával megütlegelni bátorkodott, miért is 

min! felségsértőt megfoszták jószágaitól, s Jákó vára ado- 

mánykep , Miklós erdélyi vajda birtokába ju to tt, kinek mara-

radékait Hóriczoknak, 

majd Hóriczhidaiak- 

nak, majd ismét Me- 

gyesi bán fiának ne

vezték. —  1351 -ben 

Báthori László, sza

bolcsi főispán. Miklós 

vajda fiával, Móricz- 

nak leányát vette nő

ül , s ezzel nyerte 

Somlyót, s így lett 

¡1 somlyai Báthoriak 

törzsfeje. — Ez óta 

majdnem három szá

zadon át semmi külö

nösen érdeklőt, semmi 

közfontosságút nem 

jegyeztek föl a me- 

gyesi várról, hacsak 

azt nem . hogy több

szöri erőszakos elfog

lalások-, bitorlások

nak vala kitéve, — 

gyakori pörösködés 

tárgyaúl szolgált. 

1626-ban utolsó

Báthory András fimaradék n élkül halván e l ; az aranyos- 

megyesi vár es uradalom Lónyai Zsigmond, Kraszna s bereg- 

megyei főispánra szállott, ki azt újítani, erősíteni kezdé.—

1 (569-ben , Lónyay Anna, Kemény János erdélyi fejedelem 

özvegye, a megyesi várban titkos gyűlést tartván, föeszközlője 

volt annak, hogy a szatmári német őrsereg a fölkelt nemes

ség által a gombási erdőben egy lábig lekonczoltatott, miért 

is megyesi várát és jószágait Leopold császár részére lefogla- 

lák. S mind a mellett hogy Szatmármegye többször folyamo

dók az iránt, miként ezen szép. erős vár az atkorl háborús idő

ben a császár híveinek menhelyül megtartassék , a szatmári 

várparaucsnok az aranyos-megyesi vár bástyáit lőporral lég

be röpité. II. Hákóczy Ferencz fölkelő hadai által a vár épség

ben maradt részei is felgyújtanak.
Hily állapotban volt a megyesi vár elpusztulása elölt, 

arról a vár egykori tiszttartója, Nagy Péter, hátrahagyott le

írása érdekes tanúságot leszen. E szerint a vár hátulját még a 

Báthoriak építették, mely kitűnik a három sárkányfogas 

Báthory-cziinerböl, mely egyik ablak-párkányzaton van ki

metszve. E várat tulajdonkép csak Lónyai Zsigmond alakitá 

erősséggé. ki is sánczok-, bástyák- és felvonó kapukkal lát

ta e l, miről az ablak és kapu fölötti felírások adnak bizony

ságot. A vár kerületén kőfallal s vastag tölgy korlátokkal 

kirakott mély árokba vizet lehetett bocsátani. Az éjszaki szög

leten belől csigalépcső vezetett a nyugati toronyba és a har

madik emeletre, hol Lónyai Anna fejedelem asszony leginkább 

szeretett tartózkodni. Az úgynevezett paradicsom-szoba dí

szes falfestése mindenféle állatokat, növényeket tüntetett elő, 

mig egy másik terem a I’arnaszt és a nympbákat ábrázolá. —  

A  déli soron alól volt nagy élés-tár, fölötte az ebédlő palo

ta oly térés, hogy akár paripát lehetett volna benne fut

tatni. E teremben a zenészek számára, külön karzat volt 

felállítva, s pompás díszítményei miatt aranyos palotának
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neveztetett. s ettől vette az egész uradalom Aranyos- 

Megyes nevét. —  A nyugati s éjszaki soron szobák, kony

hák és rejthelyek valának, a nagy torony irányában pedig 

üveges palota.
Báró Wesselényi István mint örökös halálával 1732 ben, 

e vár fiára, Ferenczre szállott, ki fennmaradt részét 1744. 

kijavittatá, s a vár ekkori tatározott alakját mai napig meg- 

tartá. A  megyesi vár birtoka tehát a hozzá tartozó részjó

szágokkal együtt leányágon jutott a Wesselenyi-családra, s 

ennek egy ága birja jelenleg is azon különbséggel, hogy be- 

házasodási osztályok folytán most már más családok is része

sek annak bírásában. E birtok most közös, úgy azonban, 

hogy mindenik osztályrész külön tudva van; fele körülbelől a 

báró Wesselényi Farkas leányáé, Wesselényi Johanna ifj. 

gróf Karacsay Sándornéé, a másik felének nagyobb része 

ifj. gróf Teleky Sámuelé, kisebb része b. Radák Is tvánná,—  

Rhéday Klára grófnőé.

Megemlítendő m ég, hogy a vártól nem messze egy régi 

templom és zárda romjai láthatók, melynek kerületét b a r á t 

k e  r t n e k liivja a nép , s azt regéli felőle, hogy itt veres 

barátok laktak volna. De ez nem á l l , mert a nagyszerű épület 

a szürke barátoké vo lt, a várral hihetőleg egy időben ke

letkezett, s a kurucz világban pusztult el végképen. —

TORDAHASADÉK ÉS BARLANGJAI ERDÉLYBEN,

— Köváry Lászlótól —

A Maros jobb partjúni hegykar Torda város fölött húzó

dik el a nyugati havasoknak. A városhoz két órányira e hegy 

roppant szikla-repedést tár fel, mi fél országra ellátszik, t. i. 

az ismeretes Tordaliasadékot, mitől Torda ezirnerét is vette.
A hegy mögött vijlgy 

terül falvakkal, s a távol

ban erdőfedett hegyekkel.

A völgyben patak ka

nyarog elő , s a hegy

nek tart. Ha futását kö

vetjük , a hegy aljában 

kis rétet látunk, s a pa

takon egy malmot. E 

völgyöbölt követve ezer 

lépésnyire ott állunk a 

repedés megdöbbentő 

kezdeténél. Balunknál a 

hegyoldal kopasz, job

bunknál cserjes. A lá

bunknál folyó patak mind 

nagyobb kövek közé siet; 

a völgy mind keske

nyül. A növényzet, fii, 

bokor mind inkább kezd 

enyészni: s a nyílás szik

laoldalai mind meghatób- 

banmagaslanak. Ott állunk 
a hasadék torkolatában.

Erőtelen a szó e pont 

leírására. Egyszerre, 

mintha Egyptom ezer gú

láját vihar sodorta volna 

egymásra; vagy mintha 

egy sereg leégett templom 

és torony állana előttünk; 

mintha az ég keskeny

pántlikája alatt, egy sereg barnára, vörösre, fejérre égett 

oszlopzat, templom és torony-ho'nlokzat romja magas-

lanék. Néma hallgatás mindenfelé, csak a patak zúgása zavarja 

a nyilas csendjét. A kebel megborzad e nagyszerű dúlás 

felett.

Magassága a legnagyobb torony gombján túltesz; hossza 

*/8 mértföld lehet. A patak medre néha 3 — 4 ölre szorul, néhol

10 ölre is szélesedik; de minél feljebb, annál tágasabb a 

nyilás, hogy fenn a két tetőn puskagolyó ha átjárná.

Mint a nyílásba hatolunk, először is mintha egy várkapu 

nyílnék meg, mi balfelünknél nyolcz lö hosszaságban, egészen 

beívelten, fut fel a hegynek.

Ettől pár száz lépésre, ha a vizmeder kövein mind előbb 

előbb szökdelénk , kétfelőlről két barlang szája néz le , min

denik keményen be van köfalazva, s mindenike lölyukakkal, s 

ajtónyílással ellátva.

Azon barlang, mi a viz jobb partján setétlik, Bajkavára 

nevet hord. Hozzá kétszáz lépésnyire meredekség viszen, szá

jánál kettős kőfalat találunk; s még ott látszik a gerendák 

helye, melyeken állva folytaták egykor a hely védelmét. Be- 

léptükkel a barlang termében vagyunk , mi akkora mintegy 

kisszerű templom. A templom vége két üregbe nyilik: egyike 

kis magasságban kezdődve, mind felebb-felebb megy, s mind 

szükebbé lesz, mig 30 lépésnél meg kell görbednünk benne. 

Itt vizet tartalmaz.

A teinplomalaku üreg más nyílása, csekély görbületekben 

hasonlóan mind felebb-felebb hág , s három öl szélessége 5 

ölnyi magassága mind apad, míg vége keskeny csúpban vész 

el. Hossza a barlang szájától idáig, 100 lépés. Semmi nesz, 

sehol egy denevér, csak a fáklya perczegése zavarja bámu

latunkat. Innen lejöve, a vízpart balján az ezzel szemben eső 

más barlangot nézhetjük meg. Ez valamivel alantabb fekszik. 

Köfalazva van ez is. Belebb nem oly tágas mint a más, inkább

bánya-istalyhoz hasonlít. 

Sötét gyomrából cser

melyke kigyódzik elé. 

Hossza , mit fenállva jár

daihatni, 80 lépés, meg

hajolva még tovább is 

enged néhány lépést, ott 

végkép letörpül. E bar

langot a múlt tizedben 

egy kolozsvári társulat 
bányászájnak akará meg

nyitni; a munkálatok nyo

ma most is látszik.

Csepegő - köcsapok 

nincsenek. De oldalait, 

mi márványba átmenő 

nészkö, tejinészkö kép

letek vonták b e ; s úgy 

néz k i, mintha fejér már

vány volna.

A két barlangszáj 

egymás ellenben, egy 
puskalövésre van egy

mástól. Valaha egy lehete 

a kettő, a szirtrepedés 
metszhette kelté. Egyéb

iránt annyit, mint bizo

nyost láthatni , hogy 

mindkettőt a belölök ki

folyó viz képezte.

E barlangokon alól 

a vizmentén még sok lát
ni való van, de vizben kellene gázolnunk, azért legjobb ha olva

sóim felmennek a hegy tetejére, s onnan néznek le a mélységbe,
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hol az egész a maga nagyszerűségében szemünk előtt áll. —  

A hegytetőn egy monostor álla korunkig, kis fa templom 

s remete lakkal; a kis vadon gazdagságot környező cser, dió 

és cseresznyefák százados lombjai még mind ott állanak. A 

monostor az oláhokhoz tartozott, a forradalomban mint men- 

hely leégettetett; pedig a nyílást igen festőivé tévé távolról.

Azonban a rege itt is e lőáll, szerinte isten repeszté meg, 

Szt. László királyunk kérésére, mi a X I. századra esnék. 

Mint egy csapat kun által egy veszteit csata után űzetnék, s 

fejszéjük már csaknem feje. érné: a szent férfi szabadulásért 

esenge, s isten meghallgatá künyörgését. Miként Mózesnek a 

Verestengert, úgy Szt. Lászlónak e sziklát repeszté ketté, s 

közlte s az üldüzök közt áthathatlan üreget támaszta. Lova 

patkója helyét máig is mutatják. Sőt Miles a XVII. században 

még azt is látta , hogy e patkó nyolcz szegre volt; de nem 

tudá elhatározni tezmészet vagy einberkez hagyománya.

E regének is meg van történetünkben nyoma. Bonfinnál 

olvassuk, hogy a kunok Szt. Lászlónak nemcsak herczeg, 

hanem király korában is több ízben pusztították Erdély ha

tárait, s hogy a szent király relök tübb ízben megharczola; 

sőt Kopulchut, ki Erdélyen át egész Tokajig nyomult vala. 

visszajüttében, 1087-ben Temesnél mrgverte s elejté.

Erepedésoldalán két nyílást említek, mely két átellenes bar

lang szája. A jobb felöl esőt Balíka, vagy a nép szerint Bajkavárá- 

nak nevezik. A tatárjárások s más villongos időkben a tordai nép 

egy része ide szokott vala menekülni. Trüster aXVII. században 

írja, hogy az 1660 táji háborúk alkalmával a tatárok innen a 

tordai népet csellel kicsalták, s magokkal elhurczolák.
Egyébiránt Balikavára nevét késöbk kapta. A Rákóczi 

Ferencz forradalma végén. 1709-hen Balika Nikíta, Rákóczi 

egyik oláh kapitánya llácz I’ivoda laboncz kapitány elöl Ara- 

nyosszékröl többed magával ide meneküit. Magát itt védelmi 

állásba tette, s ki-kicsapva, a vidékről szerezte be élelmet.

Később 1712-ben, a kolozsvári német őrség a tordaiakkal, 

kiket sokszor kiprédáit, űzőbe vette; mint a barlanghoz érne. 

s már csaknem várába ju tna , egy Patkós Dani nevű tordai 

mészáros legény baltát vet utána, mitől elbukott s lesuj- 

taték; feje sokáig ott hevert temetetlen. Ez ember hirét örö

kíti e barlang neve.
A tordai népnek sokáig kedvencz regéje volt, hogy a 

tordai hasadéknál üregek vannak, melyek káddal tartalmazzák 

az aranyat, s szereték regélni: mikép ez üregek nyitvák, de 

emberi lény közelilésére ajtói becsukódnak. Hogy az említett 

két barlangon kívül tübb apró üreg is vagyon imitt-amott, az 

úgy van. Nem oly rég , 1780-ban, Kis János, kéményseprő 

egy ily üregbe bele is bújt volt, kezét, térdét vasmacskákkal, 

derekát kötéllel ellátva, melynél fogva részesei beereszték: 

bement, de visszajőni többé nem tudott, ott halt el 1750. 
aug. 13-kán. Gyöngyüsi János, akkori tordai pap, versei 

küzt egy síriratot hagyott e szerencsétlen számára , melynek 
néhány következő szava igen jellemzőleg vonatkozik ide:

Torda felett egy hegy hasadott meg. Ez egy bizonyos je g y ...

Ostoba bátorság harminczkét ölnyí szorosság:

Nagy dolog eddigelé elverekední belé . . .

Tétova fordulván, s az üreg derekára szorulván,

Két napokig nyomorog , sír szeme künnye csorog.

Szomjuhozás, éhség megülék. Oh kínos egésség!

Életet itt keresett, tőrbe de fővel esett.

E hasadék mellett két felöl ugyanazon hegy még két 

helyt hasadt meg, lurnál és Berkesnél. A Túri, mely Kop- 

pándhoz nyúlik, kicsiben maga a Tordahasadék; viz foly rajla 

á t, s meg vannak kis barlangjai is.

KÉT OSZTÁLY EGYÜTT. *)'
— Vidéki életkép — Lanka Gusztávtól. —

LíebhauzcrMátyás tekintélyes polgár volt, XX-ben. Mint 

szappanos világos fővel b irt, tisztán öltözködött, s a jólétnek 

meglehetős fokára csúszott fel. Morvában született, ugyan

csak Brünnben képezte magát, Magyarországon 32 éves ko

rában megtelepedett, s egy pár év múltával már így nyilat

kozott : I t t h o n n  v a g y o k !  Hogy az aesthetíkáról is voltak 

fogalmai, az által tanúsította, hogy Magyarországról házaso

dott. Nője: Manna Anna egyike volt azon keresett, de ritkán 

talált teremtéseknek, kikről így szoktunk nyilatkozni: a légy

nek sem ártanak. —  Liebhausernek mint majd minden külföld

ről beköltözött szappanosnak sok gyermekei valának, a zóna 

temperata azonban csak kettőnek kedvezett közölök : Fámnak 

és Nánínak Vörös volt mind a kettő, Liebhauser atyus azon

ban azzal vigasztalta magát, hogy a vörüsség nem organicus 

hiba. Mindezeket röviden csak azért soroltam e lő , hogy tiszt, 

olvasóimat e türténetke fundamentomával, a Liebhauser csa

láddal megismertessem. Voltakép egészen más czélja van rö

vidke elbeszélésemnek.

Liebhauser Mátyásnak szölleje is lévén , mint természe

tesebb mint az, hogy Liebhauser Mátyás szüretelt is. Szüret

kor azután a tekintélyesebb polgárok csak úgy özönlöttek 

hozzája, s Liebhauser mindent elkövetett, hogy vendégeit 

comfortabel fogadhassa. Ki a szappanosmesternél jó l nem birt 

lakni, az bizonyos lehetett benne, emészthetlenségben szenved, 

s az olyan okosabban teendette, ha a szüret helyett Marien- 
badba rándult vala.

1834-ben különösen nagy előkészületeket tett Lieb

hauser Mátyás a végrehajtandó szüretre. Nagyban süttetett és 

főzetett, noha senkit sem hivott meg, de annyit szerényte

lenség nélkül föltett magáról és szüretjéröl, hogy a polgárság 

tejfele meghívás nélkül is meg fog nála jelenni. És Liebhauser 

nem csalatkozott. Ötven emberre téríttetett, s 53-an jelentek 

meg. Öröme nagyobb volt magánál; pedig ö is 6 láb magas 

volt. A vendégeket elősorolni annyit tenne, mint statistícat 

előadni, hány szijjártó, hány kocsígyártó, hány nyereggyár
tó , hány kovács és hány tímár van itten.

Az ebéd főbb elemeit, a polgárok között szokásos soli— 

dabb ételek adhatták. Marhahús, borjúhús, liba, pulyka. ré- 

tesnemüek gazdag változatosságban tálaltatának fel. Ó és 

újbor quantum satis. Az ivásban maga a házi ur ment e lö l, a 

legdicsöségesebb példával. —  Egyetlen vendég sem árult el 

kislelküséget, mindannyian határozottan és bátran követték. 

Sőt még az asszonyok közöl is váltak amazonok.

Zene nem vo lt, de volt ének olyan, minő dicséretére 

vált volna bár melyik orosz gyalogságnak Annyi igaz, hogy 

két óra alatt folytonosan ugyanazon egy nótát énekelték, de 

azt oly lelkesedéssel, és annyi erővel, miszerint az egész 

104 hold földből álló szöllöskert tájékozhatá magát, s az ének 

nyomán is feltalálhatá, ha akarta Liebhauser Mátyás uram 

pajtáját.

A polgár fiatalság a szépnemnek, isten szabad ege alatt 

választékos csoportozatokban járta azon üdvös táneznemeket, 

melyekben a halandó, nemcsak mulat, hanem mulatságból 

csakhamar, és igen könnyen, el is szédül. Az ilyen fiatalos 

csoportozatba olykor-olykor azután egy-egy öregebb fajta 

polgár is berontott, s miután két-három párt felforgatott, 

vagy elszédülve mint valami korinthi oszlop maga alá tört, 

re quasí bene gesta, húzódott a bouteliák közé.

Tetszett azonban az égnek e derűs látványon elborulni,

* )  O ly eleven s találós k é p , hogy kép sem kell hozté. —  S i « r k.
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s oly nagynemű könnyeket hullatni, hogy még azok is , kik 

wasserdichtvalának öltözködve; kényszerűiének négy fal közé 

menekülni. A  négy fal a vigasságot és derűt nem kisebbí

tette, csak a tánczbeli evolutióknak szabott sziikebb lért. 

Valának, kiknek ez nem nagyon tetszett, a szerelmesek azon

ban ezen pár force súrlódást és összesímulást igen kellemes

nek találták, s egyéni manoevrirozásaiknak, még sziikebb kö

röket óhajtának.
Az ég borulta azonban nemcsak Liebhauser családnak és 

vendégeinek okozott zavarokat, hanem az úgynevezett liono- 

ratiorok 12 tagból álló csapatját is , a jó  kedvű szappanos 

pajtájába zaklatta száraz födél alá. —  A honoratiorok uradal

m i, s megyei hivatalnokok valának; nagyobb részt esküitek, 

egy levéltárnok segéd és Írnokok, kik szinte vigasságból 

jő v e , 4 kisasszonykával, a városba befelé igyekeztek.

Mintha pestis ülött volna k i, a kevéssel azelőtt, derült 

társaságban, a honoratiorok beléptekor, mindenki elereszté 

orrát, fülét. Még maga Liebhauser Mátyás uram legkevésbbé 

confundálta magát, süt mindenkit kedvre unszolgatott.

Az újonnan érkezettek gúnymosoly közepeit hajtogat

ták magokat, a polgár fiatalság ellenben vad pillanatokat 

vágott az ujonan érkezettekre. A leányok mindkét részről 

suttogni kezdének. Az élemedettebb nők igyekeztek a komo

lyabb magatartás határai között maradni.

Jó  egy negyed óráig síri csend volt a vendégekkel zsú

folt teremben. A természetíleg és nevelésíleg különböző ele

meket a leghíresebb vegyész sem lett volna képes hírlelené- 

ben öszhangzó egygyé olvasztani.

Zavarba kezdtek jönni nemcsak egyesek, hanem az 

egész társaság. Liebhauser Mátyás uram, azáltal kívánta elejét 

venni, a mindkét részröli szötalanságnak és magábabzárkó- 

zottságnak, hogy az ujonan érkezett vendégeket csemegével 

és borral kínálta meg. —  Hogy a szappanosnak élet—phílo— 

sophiája volt, kitűnt az á lta l, hogy nem kapott kosarat. A 

fiatalság (az ujonan érkezet eket értem) azonnal hozzá fogott 

a falatozáshoz és iváshoz.
Oh , az evéstől és ivástól nem szabadkoznak , főzteínk- 

ből és sültjeinkből jó  izüen falatoznak, azután hazamennek, 

s otthon magok közölt kigúnyolnak bennünket; —  jegyzé 

meg egyik a polgár-fiatalok közül.

Ha az eső véletlenül meg nem riasztja, készpénzzel sem 

lehetett volna őket becsalni, s most nemcsak enni, in n i. de 

mulatozni is fognak. Csak akkor, s addig kellünk mi nekik, 

míg gyomraiknak s mulatságaiknak áldozunk ; —  folytatá egy 

másik a lehető leggúnyosabban.
Nemde, ezen szerencséért egyedül az esőnek tartozunk 

köszönettel? kérdé a házigazda a lehető legnyájasabban . de 

rettentő és szinte észrevehető erötetéssel.

Oh a világért sein , határozott szándékunk volt tanácsnok 

urnái alkalmatlankodni; válaszolt egyik írnok, nagyszerű líba- 

czombbal tintás körmei között.

Isten bizon, egyedül a végből jöttünk erre, hogy 

meglátogassuk tanácsnok urat; egészíté ki egy fiatal kísasz- 

szony, mialatt egy meglehetős adag iróstésztát csomöszólt 
rózsa-ajkai közé.

Künn éneklést és tánczolást hallottunk, és vettünk 

észre, miattunk ne genírozzák uraságtok magokat, sőt inkább 

mi is karikába állunk, és eljárjuk a tolnai lakodalmast.

hn csárdást nem tánczolok! Suttogá egyike a polgár
leánykáknak.

Én sem! En sem! Én sem ........... folytaták a többiek
csaknem egyszerre.

Ezek talán nem is ebédeltek m a , vagy o lyan gyomruk 

van m int egy pe lik ánnak ; — ennyit a kovácsné súgott a kocsi

g y áram énak .

Ha manierjeik is olyanok volnának mint sültjeik , comfor-

tabel lehetne velők társalogni; azt hiszem ha jó l laktunk, s 

az első megáll, odébb mehetünk.

Már én csupa háladatosságból megforgatom a háziasz- 

szonyt, ha beledülök is , pedig bizonyos vagyok benne, hogy 

nem lesz m ili, hanem fagygyú szagú

Azt megmondom, ha táncz talál lenni, kizárólagosan 

velem tánezolj; lígyelmezteté a polgár-leányka udvarlóját.

Felesleges nekem az ilyen prédikáczió; válaszolt némi 

keserűséggel az udvarló —  a nélkül is tudhatod, hogy én 

iszonyodom a bacsuli-illattól.

A czigány olyan mint a nyúl, csak a csizmaszárába ne 

keresse az ember, különben mindenütt található. Midőn leg

kevésbbé várták, három nyitott be a pajta vendégekkel zsú

folt teremébe.

Három a táncz Janzó ! kiáltá el magát a levéltárnok, 

és Janzó nem soká várakozott, hanem haladéktalanul rá

húzta. —
Kiabálni könnyebb , mint fizetni; szólt lassudan a házi

gazda , s nyírott bajusza alól gónyosan mosolygott.

Álmélkodva látták a vendégek, hogy a csárdásban egye

dül forognak.

Uraim! kisasszonykák, a csárdás a legszebb táncz a 

világon! ?

Igen fárasztó és ruharontó; jegyzé meg valaki imely- 

gősen a nem tánezoló polgáriak közül. Mi már esak a valezer 

és kvadríl mellett maradunk.

Az ujonan érkezettek nem zavartatták meg magokat, 

hanem a „három a táncz“ot lejárták.

Pfuj! hogy megforgatta! az alsóruhája is kilátszott! 

Isten bizon szemeimmel láttam, midőn tánezosnéját meg

csókolta ! Ha mi olyasmit tennénk, uton-utfélen meggyaláz

nának. Az uraknak minden szabad! csak adósságaik fizetése 

megy nehezen, —  ha , ha , ha!

A csárdásnak vége lö n , quadrillet húzott a triceps 

zenekar.

A polgáriak is colonnéba állottak. Krivischanz kellene, 

hogy a mulatságosnál mulatságosabb pofavágásokat , gúnyos 

szájeltorzításokat, és grimassokat kellőleg ecsetelhetné. Én 

képtelen vagyok azokat még csak megközelítőleg is leírni.
Még megszorította a kezemet a szemtelen. Isten en

gem , olyan borszaga vo lt, mint a hordó. Úgy tapasztalom a 

polgárkísasszonykák nem félnek a kancsótól.

Láttam, minő gúnyosan kerülte el a kézadást. Sze

gény nyomorult! Atyja már két éve tartozik 2 diófa ágyért 

atyámnak.

Úgy látom . mindannyian a fehérházi föpinezér tanít

ványai, mert úgy hintázzak magukat, mint valamely pávián.

Nem vetted észre, pamut inge van , csak a fatermör- 

derje van rumburgerböl, azt ki is keményittetí a nagyságos 

mama.

Mióta Lengyelország megbukott, nem láttam bővebb 

nadrágot, mint a sallernek, az ilyen nadrágba azután nem 

mesterség a vékony lábszárakat maskirozni.

Valczcrt huzatott Liebhauser Mátyás, s mintha tudta 

volna, hegy ö fogja a zenészeket fizetni, büszkén kezdte 

meg a tánezot, a veterínaríusnéval. A veterínaríusné mintegy 

kózfalat képezett a polgári és urí rend között.
Pár perez alatt az egész polgárság forgott, mintha nyár

son lett volna.
Az ujonan érkezettek nem tánczoltak, csak bolondnál- 

bolondabb , s píkantnál-píkantabb észrévételeíkkel kísérték a 

vígadókat.
Végre az eső is elmúlt, sötétedni is kezdett. Az uri- 

vendégek nagyszerű hajtogatások és engedelein-kérések mel

lett távozának.
Liebhauser egy szóval sem marasztotta őket, de azt
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legalább is tizenkétféleképen variálva előadta, hogy a mit 

és a mennyit tett, szívesen tette, s hogy istennek hála neki 

adott az ég annyit, miszerint ha olykor olykor vendégeske

dik is , van is , marad is.

Midőn a czigányokat fizetnie kellett, fél mosolylyal, fél 
keserűséggel jegyzé meg:

Furcsák az urak, parancso ni tudnak és szeretnek, de 

fizetni nem.

Az eltávozott és megmaradt vendégeknek czifrábbnál 

czífrább észrevételeiket fölöslegesnek tartom elősorolni.

A már elősoroltak az életből vannak véve, szókülönbség 

lebet az előadottakban, de nagyítás, vagy ráfogás épen nincs.

Az ilyen jelenetek, nem mondom mindegyik, de igen sok 

vidéki kisebb városokban gyakrabban hallhatók és szemlélhe- 

tök, s míg egy részről nevetségesek és mulattatók, más részről 

boszantók és szomorítók.
Az említettem két osztálynak természeti rendeltetése 

volna az összetartás és összesimulás, mindkettő úgy szólván 

kezével és eszével keresi mindennapi kenyerét; s míg az egyik 

talán a tudományokban jártasabb, addig a másik a leghaszno

sabb és legnemesebb foglalkozásban, a kézműiparban vezér- 

kedik. Jólét tekintetében még talán előbb, vagy legalább biz

tosabban áll a polgári osztály, s mit az egyik műveltségben 

előlegezés kölcsönöz, a másik készpénz-, hitelben szolgál

tatja vissza.
Tekintetbe vehető előnyökkel egyik sem állhat e lő , a 

miért nem csak nevetséges, a polgárosodás szempontjából 

tekintve botrányos, társadalmilag káros, hanem valóságos saty- 

rája a természetbölcseleti fogalmaknak a két osztály emberei

nek egymás közötti súrlódása, —  szakadása, egymást kigúnyo

lása és persiflirozása.
Honnan tehát némely dúsabb városokban e társadalmi 

deség?
O n n an ! hogy egy ik f é l , épen úg y  m int a másik , nem bir 

ke llő  po lgárosodottsággal és m űveltséggel.

A honoratior már gyermekeit úgy neveli, miszerint a pol

gári gyermekekkel csak vigyázva és tartózkodva társalogjanak.

A polgár már kisded gyermekének viaszlágy kebelébe 

bizalmatlanságot hint a honoratiorok iránt.

Későbben megkezdődnek a legnevetségesebb elkülönö- 

zések: Vasárnap nobelbál. Hélfőn burgerbál. A kasznárné 

wiklert hord: a vasárusné prémes bundát.

Csak akkor barátkoznak, —  de akkor sem definitiv — 

mikor egyiknek állandó kundschaftra, a másiknak hitelre van 

szüksége.

A sült és ó bor , akár polgári, akár ú r i, mindig jó l esik.

Terített asztalnál könnyen feledik a kategóriákat. S épen 

ez a legnevetségesebb és legcsúfabb.

KÖSZÖNTELEK SZÉP ALFÖLDI T i  JAK ! »)

Elszakadtunk tőled m indnyáján , m indnyájan

Kedves szülőföfdein, felejthetlen tájam !

Nem hozzád jöttem én most látogatóba . . .

Tovább, tovább ! , . . így hí nyájasan a róna;

Oda megyek én most, ott szüleim várnak . . .

Köszöntelek szép alföldi tájak !

* )  Mutatvány Z a lír  sajtó alatt lévő kültem ínyeiböl. 

a  x a g v  v i U g  k é p e k b e n ,  i i . f O z .

Mint a folyó ezüst hömpölyög a Tisza,

Kiveté hálóját a halász kis fia,

Az ezüst habokban aranyhalat keres.

De jön a vén halász és rá mordúl: ereszsz!

Kifogták már aranyhalát a Tiszának . . .

Köszöntelek szép alföldi tájak!

Mikor is érkeztünk e puszta szélére ?

Én már nem emlékszem . . .  és még hol a vége!

Szól a délibábról pásztorok nótája,

A betyár-lovaknak hangzik dobogása . . .

Merre tartanak ? Tán a Nagy-Hortobágynak ? 

Köszöntelek szép alföldi tájak !

A csárda kéménye sűrű füstöt bocsát,

Pattog a tűzhelyen a buzogányos nád . . .

Csaplárné galambosi! kész-e már az ebéd ?

Ha még soká hozza —  megiszom pinczejét . . .

Szól a csaplárné: hát igya , ha nem várhat . . . 

Köszöntelek szép alföldi tájak!

Megzörren a nádas, száll a vadlúd tova . . .

Hogy bámul fel rájok az a fehér tanya!

Az a fehér tanya . . .  jó  isten! mit látok!

Hisz ajtaja előtt édes anyám áll ott . . .

Kijött már apám is . . . intenek . . . már látnak , . . 

Köszöntelek szép alföldi tájak !

KIRÁLYVÁLASZTÁS-

Zsigmond király hírét nevét hallottátok,

De hogy lett ö király —  tán nem is tudjátok;

Furcsa történet ez, beillik mesének,

Elmondanám nektek, ha figyelmeznétek.

Elfogták Máriát a pártos horvátok,

Szegény jó  királyné maga ment hozzájok,

Azt hitte: a vihart lecsillapíthatja,

De gyönge virág volt . . . s a szélvész elkapta.

Garay a nádor meghalt védelmében,

Ott fekszik anyja is meggyilkolva vérben.

Ö maga egyedül a börtön fenekén.

A magyar királyné börtönnek fenekén!

No hisz csak az kell m égl —  szólnak a magyarok —  

Lóra minden ember, a többi meg gyalog 1 

Itt van már Zsigmond is , a királyné férje,

I l l ik : hogy ő legyen a sereg vezére.

S készülnek iszonyú rettentő csatára,

Zajong lelkűkben a harag tengerárja,

Még a gyermekek is kopját, dárdát fognak,

S vár helyett dombokat s halmot ostromolnak,
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Nézzetek csak oda . . .  az erdőség alatt 

Ugyancsak keményen küzd egy gyermekcsapat,

Mintha ellen volna minden bokor-cserje,

Pusztító kezüktől a berek leverve.

A háború zaja lecsillapúl végre,

Egy felvert nyúl szalad czak az erdöszélbe,

A fáradt vitézek gyepre he/erésznek 

S erősen vitatják : ki a legvitézebb ?

Azonban felszólal a csapat vezére:

Hagyjuk a czivódást, úgy se sokat érne.

Mást mondok én nektek . . .  az éjjel álmomban 

Mária királyné tömlüczében voltam.

Sötét volt a tömlücz, késő az éjszaka,

Senki sem volt ébren, csak Mária maga;

Nem is láttam volna a sötét börtünben,

De folyvást sirt . . . s csillag fénylett minden könyben.

Ne sírj ó királyné, él még a jó  isten!

—  így szóltam hozzája, de én is künyeztem —

Ö pedig visszaszólt s még jobban zogokott:

Ne mond hogy királyné, mert én csak rab vagyok.

Hab vagyok, rab vagyok, pártütőknek rabja.

Királyi szépségem régen elhervadva,

Nem is örvendek én már a koronának,

De örvendenék az édes szabadságnak.

Zsigmond ! kedves férjem, édes kedves párom 1 

Mért nem vagy te király most Magyarországom ?

Csak te menthetnél meg királyi sergeddel,

Máskép a búbánat engem itt epeszt el . . .

Fölséges királyné ! egy cseppet se féljen !

Én csak annyit mondok: Zsigmond király éljen ! . . .

S beszéltem volna még többet is hozzája,

De fölvert álmomból a hajnali lárma . . .

Éljen Zsigmond király, Zsigmond király é ljen !

Zúgja a gyermekhad vitézlő kedvében . . .

Torkuk szakadtából úgy-úgy rá-rákezdik,

Azt hinné az ember , hogy mindnyáját vesztik.

Ekkor bukott ki a völgyből a magyarhad,

Előtte a vezér, Zsigmond —  büszkén nyargalt . . . 

Hallják az éljenzést, bámulva megállnak,

S lelkűkben sejtelem, kétség és vágy támad.

Hallják áz éljenzést . . .  s ők is éljeneznek . . .

No már ez szokása a magyar embernek .

Éljen Zsigmond k irály ! minden száj kiáltja 

S viszik a püspököt, hogy megkoronázza.

Zsigmond sem kérette magát nagyon soká,

Tartotta a fejét a korona alá,

Illett a korona szépen a fejére,

Úgy illett mintha csak rá lett volna mérve.

S koronával fején ment Horvátországba ,

Meg is szabadítá nőjét hamarjába . . .

De a gyermekek még soká kiabáltak:

É ljen ! . . . Mi tettük meg Zsigmondot királynak.

31AGELLAN ÉS A FÖLD ELSŐ KÖRÜL UTAZÁSA.
— Tshudi után Szilágyi V irgil. —

Midőn C o l u m b  1792-ben a Rio de Saltesi kikötőből 

elvitorlázott, hogy sok éven át megérlelt tervéhez képest nyu

gat felé hajózva keresse föl a keletre eső fűszerszigeteket, 

merész vállalatának sikere fölött csupán egy királyné s két 

elfogulatlan barát nem kétkedék.

A nagy vállalatban résztvett egyének letűntek lassanként 

az élet színteréről, és harmincz év múltával Juan Sebastian dél 

C a n o  körülhajózván a földet, azon meggyőződést hozta magá

val, hogy Columbnak oly gyakran kigúnyolt és kárhoztatott 

ábrándjai a kiszámított valóság csalhatlanságára voltak építve. 

Igaz , hogy a földirati viszonyok máskép mutatkoztak a körút 

után, mint Columb vélte, mert ö Castíliának az ázsiai száraz

földtől! nyugati távolságát 120 egyenlítői foknál többre 

nem tette.

Csalódásától soha sem fosztatott meg a nevezetes fériiu. 

Egy új világ bátor feltalálója 1506. május 20-án azon hittel 

végezte pályafutását, hogy tengeri úton nyugatra vitorlázva. 

Ázsia szárazföldére a nagy chánnak, a királyok királyának szé

les birodalmába jutott.

Columb első utazásának váratlan eredménye roppant ha

tást idézett elő a lovagkor eszméinek légkörében élő spanyol 

nemzetnél. A megkezdett utón erőteljesen, habár olykor a kellő 

körültekintés nélkül, haladtak előre. Fölfedezésre fölfedezés 

következett, és a földtekének eddig oly korlátolt ismerete na
ponként hihetlen arányban növekedék.

A spanyolok méltó vetélytársaivá lőnek szomszédjaik, a 

portugálok. Bartholomeo D i a z  már 1487-ben megkerülte 

Afrika legdélibb csúcsát a Cabo tormentosot, melyet tizenegy 

évvel később G a m a , elhiresült indiai útjában Jóreményfoká- 

nak nevezett el. Afrika nyugati partjait végig hajózták többen 

a portugálok közül.

Két hatalmas nemzet igyekezett egy-ugyanazon czél 

felé, mely abból állott: a keleti füszertartományokba egy 

tengeri utat fedezni föl. És habár az út, melyen a czél felé 

türekvének, különböző volt; mindamellett a feltalált földrészek 

birtoka fölött kérdések támadhattak, s azért az egyház feje 

magának tulajdonitá a jogot, elhatározni: melly határ válassza 

el a fölfedezőket egymástól.

Alig egy hónappal Columb első útjábóli visszatérése ulán, 

1493. máj. 4-én kibocsátotta VI. S á n d o r  pápa „Intér cae- 

tera divinae majestatis beneplacita opera“  szavakon kezdett 

ismeretes bulláját, melyben kimondá, hogy a két uralkodó bir

tokának határkövét azon sziget képezze, melly,az azoroktól nyu

gatra száz mértföldnyi (leguas) távolban, az északi sarktól déli 

sarkig huzandó vonalba esik, és e vonaltól nyugatra fekvő 

minden tartomány a castiliai uralkodóké legyen, a keletre eső 
részeket pedig a portugál király foglalja el.

A spanyol befolyás azonban tulsúlylyal bírván Rómában, 

a pápa még azon év sept. 23-kán „Bula de Extension“ czimü 

bullájában pótlólag nyilvánitá a spanyolok érdekében, hogy ha
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talán ök nyugati irányban hajózva keletre érkeznének, minden 

oly fölfedezett és fölfedezendő tartomány az övék legyen, mely 

a nyugati útban Keletindia szomszédságában esik.

E bizonytalan értelmű határzatok magyarázatából ver

sengés támadt a két hatalom közt, habár ök egy 1494. jun. 

20-kán aláirt egyezményben a határt magok részéröl a zöld 

elöfoktól nyugatra 370 leguas távolságra tették (1 7 %  leguas 

képez egy egyenlítői fokot).

Természetesen eszményi volt e választói vonal, s a bir

tokot mindkét részről érvényesíteni kellett. Gyorsan kiterjesz

tette szárnyait a két birodalom, s a csodálkozó Európa előtt 

új világrészek tárullak fel.

Columb 1493. sept. 25-kén 17 hajóval indult második 

útjára a cadixi k ikötőből, és pedig baljóslatú viszonyok közt, 

mert az új világ összes ügyeinek vezetésével megbízott sevil

lai archidiakon Juan Rodriguez de Fonseca némely akadályo

kat gördített útjába már ekkor, s ugyanő lett később Columb 

és családja szerencsétlenségének okozója.

Csaknem három évi viszontagságos távoliét után 1496. 

jun. 11-kén visszatért Spanyolországba a fáradhatlan admirál, 

hogy két évvel később 1498. máj. 10-kén hat hajóval ismét 

útra keljen. Ekkor fedezte föl az amerikai szárazföldet Orinoco 

partjain, keletre Canno Macareotól, és bővebb ismereteket 

szerzett a caraibi tengert kelet felöl övező szigetcsoportról.
Habbílincs lön fáradalmainak jutalma. Ferdinand király 

1500-ban Francisco de Bobadillát alcalde mayorkép küldötte 
Santo Domingóba, s nehány hó múlva Spanyolországnak meg 

kellett érni a gyalázatot, hogy egyik érdemekben leggazda

gabb fiját bilincsekben lássa Cadixnál partra szállaní.

E közben Alonso de Hojeda, a florentíní Amerigo Ves- 

puccíval megvizsgálta Surinam partjait Capo de Velasig; és 

vele csaknem egy időben hajózott végig Cumana partinál Per 

Alonso Rinno és Cristobal Guerra, —  míg Vicente Yannez 

Pínzon 600 leguasnyi szárazföldet fedezett föl. Rodrígo de 

Bastides 1500-ban a Terra firme hoszában Retrete és Cabo 

nombre de Diós kikötőkbe nyomult; 1501-, 1502-ben pedig 

Alonso de Hojeda és Cristobas Guerra második utjokban, vala

mint Diego de Lepe és Velez de Mendoza parancsnok is szint- 

ezen földrészek megvizsgálásával foglalkoztak.

A hatvannyolez éves Columb, miután elégtételt nyert a 

királytól s királynétól, méltatlan szenvedéseért, negyedszer s 

utoljára elment nyugat felé Spanyolországból. E vállalat már 

kevéssé mozdította elő az újvilág ismeretét, mert az iskolájá

ban képzett hajósok a közelebbi évek folytában tovább men

tek, mint mennyire ö most törékeny hajóival s bizalmatlan 

hajósnépével mehetett. Föl kellett adni kedvencz eszméjét, mely 

szerint egy átmenetet ohajtott találni Indiába.

Baj, küzdelem és szerencsétlenségek hosszú sora meg

törte az ősz hajóst. Hajótörést szenvedett, s kevés híveivel egy 

évet tölte rútul elhagyottan egy egészségtelen félszigeten. 

Végre 1504. sept. 12-kén megrongált árbocztalan hajóival 

Spanyolországba visszaérkezett.

Juan Díaz de Solis a bátor hajós, Vicente Yannez l’in— 

zonnal körülhajózta Honduras öblét 1506-ban s fölfedezte Yu- 

catan félszigetet. Két évvel később a Rio Coloradoig hatolt a 

nélkül hogy —  nagyon keletre tartván —  a hatalmas Rio de 

la Plata torkolatát fölfedezte volna. Visszatérte után a kormány 

alkudozni kezdett vele egy új nyomozódási vállalat iránt, de 

csak 1514. novemberben kapta meg utasítását, hogy három 

hajóval egy földszorost keresvén Castílla de Oro tartomány 

hátterébe, a már egy évvel előbb Vasco Nunnez de Balboa 

által fölfedezett déli tengerre jusson , s ezen utón összekötte

tésbe tegyo magát Don Pedro Arias de Avilaval, Castílla de 

oro kormányzójával, ki Dáriát gyarmatositá. Parancsot kapott 

ezen felül, hogy az általa fölfedezendő tartományokról térké

pet készítsen és ha Castílla de oro (Délámerika északnyugati

része) sziget volna s a földszorost feltalálná, a felöl a rajzok 

átküldése mellett Cubába rögtön jelentést tegyen.

E sokat igérö vállalat szerencsétlen véget ért. Solis fel

találta Bio de la Plata folyamot; azonban kísérői egy részével 

az indiánok agyonverték öt; a hajók egyike embereivel együtt 

tönkrement, a többi pedig szánandó állapotban ért Spanyol- 

országba.

Míg a spanyolok nyugaton tettek nagy előmenetelt, az 

alatt a portugálok keleten fejtették ki erélyűket. Vasco de 

Gama körülhajózván a Jóreményfokát, Afrika keleti partján 

Melínde kikötőbe, aztán Calkuttába vitorlázott, s így tengeri 

utat nyitott kelet felé a füszertermö indiai szigetekhez.

Pedro Alvarez Cabral 1500-ban megindult flottájával ez 

úton, de akaratján kívül Brazília partihoz hajtatván, Amerikát 

fedezte volna fe l, ha ebben Columb által meg nem elöztetik. 

Egy évvel később Juan de Nóna utazott flottájával Indiába, 

Alfonso de Albuquerque pedig unokaöcscsével Don Franciscó- 

val követte őt.

Don Francisco de Almeída az alkirály 1503- és 1505- 

ben vetette meg a keletindiai portugál tartományok kormány

zásának alapját, a mennyiben a hóditók ellen fölkelt indiai feje

delmek ellen a büntetések szigorú rendszabályait alkalmazta. 

A bátor Alfonso de Albuquerque elfoglalta 1510-ben Mala

cát, két évvel későbben pedig a molukkok is a portugál korona 

felsösége alá kerültek.

így a portugallok gyorsabban értek a czélhoz. Vállalko

zóik tengeri járatának emlékét a halhatlan Camóens méltán 

örökítette.
A kedvező eredmény ujabb és ujabb ingert öntött e ver

senyben a spanyolok leikébe. A nyugati átmeneteit Ázsiába 

meg kellett találni. És a hit ennek kínézése felöl oly erős volt, 

hogy mint Navarrete, a spanyol tengeri vállalatokra vonatkozó 

okiratok szorgalmas összegyűjtője mondja: „minden nagyobb 

folyamban, minden téresebb öbölben, minden szigetes tenger

ben, minden szigetcsoportnál egy tengerszorost gyanítottak, 

mely a két óceánt összekapcsolja, és a kormányt több mint 

egy századon keresztül az erről készített nézetekkel és aján

latokkal csaknem kifárasztották.

A spanyolokra nézve főszempont volt természetesen a 

füszerszigetekhez vezető nyugati útnak fölkeresése, miután 

nekik ez esetre a Bula de Extension jelentékeny előnyöket 

biztosított.
A castíliai felségek Donna Juana és lija Don Carlos (ké

sőbb V. Károly császár) kegyesen fogadták tehát ama tapasz

talt hajóst, ki 1518-ban ajánlkozott, hogy nyugati utón elha

józván, a kérdés alatti vidéken füszertermö szigeteket és szá

razföldet fedezend föl a határvonalon belöl, sőt állitá s tételét 

bizonyítékokkal támogatá, miszerint a portugálok által elfoglalt 

némely tartományok, kivált Malaca és a molukkok a pápai ren

delet értelmében a spanyol koronát illetik.

Az ajánlkozó férfiú H e r n a n d o  d e M a g a l l a n e s  

volt. Eredeti portugál nevén Hernain de Magalhaés. (Arczké- 

pét a túlsó lapon közöljük.)

Ö egy ösnemes és Oportóban birtokos családból szárma

zott. Születésének éve nem tudatik; fiatalságáról is csak annyi 

maradt füljegyezve, hogy Eleonora királynőnek, portugali II. 

Don Juan nejének szolgálatában nőtt fel, honnét 1495-ben 

Don Emanuel király szolgálatába lépett. Életpályája 1505-től 

kezdve ismeretesebb lön- Ez évben a Don Francisco de Al- 

meida alkirályt Indiába kísérő 22 vitorlás flottával elhajózván, 

Quiloa és Mombaza bevételében, elpusztításában részt vett; 

1506-ban Nunno Váz Pereira vezénylete alatt, a fölkelt és 

Quiloa várat fenyegető bensziilöttek elnyomásában tüntette 

ki magát.

Malaca elfoglalása alkalmával személyes bátorsága s egy 

összeesküvés kora fölfedezése mentette meg Diego I.opez de

10*
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Sequeira tábornokot egész csapatával a maláyok által terve

zett orgyilkolástól.

Don Alfonso de Albuquerque parancsára 1510-ben Her- 

nand de Magellan, Antonio de Abreu és Francisco Serrano 

hajóra szállt, hogy különböző utakon a molukkok szigeteit 

megvizsgálják s fölfedezzék.

Serrano hajótörést szenvedett a Lucopineknél, de embe

reinek elszántságában elég védelmet talált a benszülöttek táma

dásai ellen, sőt végre meg tudta nyerni ezek barátságát. Innen 

Amboinába s Ternatebe ment, hol kilencz éven át a legna

gyobb tekintélylyel birt.

Magallanes távol szigetekre vetődött, Abreu pedig a 

Banda szigetcsoporthoz érkezvén, innét gazdagon megrakodva 

■(ért vissza Malacába. Serrano később Magallanessel, ki a ma

lacai összeesküvés alkalmával az ö életét is megmentette s 

kivel a legszorosabb barátságot köté —  egyesült, s a molukkok 

közösen leendő igazgatását hozta tervezetbe. Magallanes azt 

nyilatkoztaié , hogy ő ez ajánlatot elfogadja , ha fáradságaiért 

méltó jutalmat nem nyer a királytól Portugálban, hova épen 

visszatérni szándékozott.
Lisszabonba 1512-ben érkezett, és a következő évben 

Afrika partjaira Azamor várba ment, hol Juan Suarez vezény

lete alatt részt vön a maurok ellen egy kirohanásban. Csata 

közben egy lándsa nehéz sebet ejtett térdkalácsán, s ennek 

következtében egyik lábára egész életén kissé sántított.

Afrikából hazájába visszatérve, Don Emanuel királytól 

részint születésénél fogva, részint szolgálatai jutalmául mora- 

diájának felső fokra emeltetését kérte. Ez egy czím volt az 

udvarnál anyagi előnyök nélkül, mire azonban a portugál ne

messég rendkívül büszkélkedett. Bizonytalan , hogy mi oknál 

fogva volt a király, egyik legkitűnőbb embere ellen elfogulva, 

elég az, hogy nemcsak megtagadta a nagyon is méltányos 

kérelem teljesítését, hanem ezenfelül egy sereg szemrehányást 
tőn , melyek közt oly kicsinyes is volt, hogy Magallanes csak 

színű a sántitást, ez által annál hamarabb kártalanításhoz ju t
hatni vélvén.

Miután minden vádat elhárított magától, és kivánata még 

sem teljesitteték, elkeseredve távozott hazájából Spanyol- 

országba, hol, nehogy a portugál korona iránti hűségének tisz

tasága valaha kétségbe vonathassék, egy közzétett nyilatko

zatban alattvalói hűségéről lemondott. A portugál király meg

bánta tettét s Magallanessel alkudozást kezdettek, mi majd két 

egész évig tarthatott, mert ö csak 1517. oct. 20-kán érke

zett Sevillába.

Már Indiában tartózkodása alatt támadt agyában a gon

dolat, miszerint a molukkok nem azon térbeesnek, mely a 

pápa által a portugál királyoknak adományoztatott, hanem inkább 

a spanyol koronát illeti. Sokat foglalkozott ez eszmével, míg 

végre gondolata meggyőződéssé lön érlelve. Nemcsak Indiá

ban, Portugálban is több tengerészszel, esillagászszal érteke

zett e pont fölött, és közölte velők ama nézetét, miszerint nyu

gati úton a molukkokhoz lehetne jutni.

Hitében fökép Ternatén lakó barátja Serrano erősítette 

m eg , kivel folytonos levelezésben állott. Magellan egyik 

levelében irja barátjának, hogy ö nemsokára a molukkokra 

megy, és pedig nem azon utón, melyen a portugálok közönsé

gesen járnak , hanem a spanyolok nyugati utján.

Különösen két egyén tökéletesen át volt hatva Magellan 

nézetének igazságától, egyik a híres portugál csillagász 

Buy Falero , másik az antwerpi gazdag és tekintélyes keres

kedő Cristobal de Haro, ki terjedt kereskedést folytatott In

diákra s az ottani viszonyokról kimerítő tudomással bírt. Ök is 

mint Magellan, D. Emanuel király által boszantva hagyták el 

Portugalliát és mentek Spanyolországba.

Mindhárman érett megfontolás után abban állapodtak meg, 

hogy a tervet közük Károly királylyal s a kivitelre segélyt 

kérendnek tőle.

Sevillában Magellant igen barátságosan fogadta honfia 

Diego Barbosa, az itteni királyi palota s fegyvertár főfelügye

lője, ki nem sokára, mint látszik, 1517 végén leányát Donna 

Beatrizet nőül adta Magellanhez. Ö itt a kereskedelmi főtör— 

vényszék factorával, Juan de Arandaval közlötte tervét, ez pe

dig rögtön irt a nagykanczellárnak, hogy az elöleges lépése

ket tegye meg a királynál.

Midőn Falero megérkezett Sevillába, igen rósz néven 

vette Magellannak, hogy ily fontos ügygyei nem közvetlenül 

a királyhoz ment. El is utaztak azonnal mindketten Vallado- 

lidba hol az udvar ép tartózkodott.

A lig hagyták el Sevillát, midőn Aranda előterjesztésére 

oly választ kapott, hogy a király maga kiván szólani Magel- 

lannal. Utánok ment tehát s közölvén velők a legelső lépés 
kedvező eredményét, mindhárman folytatták utjokatValladolídba.

Sokat értekezett itt Magellan részint társaival részint 

magas hivatalnokokkal, kik előtt nézeteit nagy erélylyel s döntő 

okokkal védelmezte. Egy szépen festeti földiekén mutatta a 

királynak és minisztereinek azon utat, melyen haladni akar, 

de szándékosan elhallgatta azt, hol sejti az átmenetei lehető

ségét, nehogy más által megelőztetvén, fölfedezésének gyü

mölcsétől megfosztassék.

A király sokáig habozott az ajánlat elfogadásában, miután 

ama köznézetben osztozott, hogy az amerikai szárazföld egyik 

földsarktól a másikig nyúlik , s így az egésznek kivihetőségét 

bizonytalannak tartotta. Csak miután Erístobal maga ajánlko

zott a vállalatnak saját költségén leendő megindítására —  Don 

Carlos elhatározta magát a szükséges eszközök kiszolgálta

tására.
A szerződés 1518. mart. 22-kén íratott alá egy részről 

a király, más részről Magellan és Falero á lla l, melynél fogva 

ez utóbbiak a Sant Jago rend lovagjaivá s a szokott 50,000 

maravedis (110 arany) évi fizetéssel fiotta-kapitányokká ne

veztettek, s a fölszerelésí költség kirendeltetett.

Alig pár hónap múlva májusban D. Emanuel király kama

rása, Alvarado da C o s t a ,  Spanyolországba utazott, hogy Ká

roly király nővérének Donna L e o n ó r á n a k  kezét uralko
dója számára megkérje, s egyszersmind Magellant, kinek 

tervei Portugalliában köztudomásra jutottak — Faleroval együtt 

visszakövetelje.
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Magellan válasza erélyes és tagadó volt. Maga a király 

is némi üres mentegetések előrebocsátása után a burgosi püs

pök , Magellan egyik buzgó pártfogója által kinyilatkoztatá, 

hogy a követelést kénytelen elutasítani. Később pedig, midőn 

nővére I’ortugalliába elutazott, sajátkezuleg irt sógorának, 

hogy legyen biztos, mikép Magellan részéről károsittatni nem 

fog. A portugál követ mégis minden lehetőt elkövetett Bar

celonában a vállalat megbuktatására, sőt Saragossában, hol az 

udvar az időben tartózkodott, nyíltan beszélték, hogy a por- 

tugallok Magellan életére törnek, miután terve igen veszé

lyes a portugál trónra nézve.

Magellan az udvart nem sokára elhagyván, Sevillába 

ment, hol igen gyorsan haladt előre a fölszerelés, melyhez 

Eristobal de Haro 4000 aranynyal járult. A kereskedelmi fő- 

törvényszék hivatalnokai szerfölött nehezítették Magellan 

törekvéseit, s némely ármányok hátráltatók a nagyfontosságú 

előkészületeket.
A portugál ügynökök nagy tevékenységet fejtettek ki 

Magellan ellenében. Különösen Sebastian Alvarez semmi esz

közt sem hagyott használatlanul Sevillában, hogy Magellan 

törekvéseit ellensúlyozza. Egyéni ügyessége s királya pénze 

által minden legkisebb részletnek tudomásához jutott, s min

denről pontos jelentéseket küldött. így egyik levelében írja 

D. Emanuelnek, hogy Reínel fija egy földtekét készített, s erre 

atyja a molukkokat berajzolta, hogy Díego Kiverő ezen minta 

után készíti Magellan számára a térképeket, melyeken a Cabo 

friotól a molukk szigetekig semmiféle szárazföld sincs meg

jelölve.
Alvarez czélt nem érhetvén, utoljára azon eszközhöz 

nyúlt, hogy Magellan és Falero közt meghasonlást idézzen 

elő. Egyiket a másik előtt rágalmazta s bizalmatlanná tette őket 

egymás iránt. A viszály valóban kitört közöttök s nem tudtak 

megegyezni arra nézve, hogy a királyi zászló s a jeladó lámpa 

melyiknek hajójára legyen kitűzve. Végre a királynak kellett 

közbelépni, ki oly parancsot adott, hogy Ruy Falero, kinek 

egyébként is egészsége nem a legjobb lábon á l l , a második 

hajómeneti vállalat elindulásáig —  mely az elsőt csakhamar 

követendi —  honn maradjon. Magellan a Falerótóli elválásba 

csak úgy egyezett, hogy a geographíai hossz meghatározásának 

módja vele közöltessék, mi valóban meg is történt.

A hajósnép összetoborzásában is nehézségekkel kelle 

küzdeni, miután a Malagában , Cadixban és az egész sevillai 

grófságban hirdetett felhívásra matrózok elegendő számban 

nem jelentkezvén, idegeneket is föl kelle venni. A portugál 

befolyás e pontra nézve az udvarnál érvényesítette m agát, és 

Magellannak megtiltatott portugál matrózok fölvétele. Csak 

hosszas alkudozás után ungedte meg Károly király, hogy a 

flottával összesen tíz porlugali is elmehessen.

Végre a vállalat odáig eljutott, hogy Don Sancho Marti- 

nez de Leíva, sevillai polgármester a Santa Mariadé laVictoria 

de Triana templomban ünnepélyesen átnyújtván a királyi zász

lót, Magellan hitel tön , s a többi kapitányok engedelmessé

get esküdtek az admírál irányában.

Ágyudörgés közt hagyta el Sevillát 1519. aug. 10-kén s 

hajóival San Lucar de Barrameda kikötőbe ment, hogy innét a 

még szükséges intézkedéseket megtegye, s a fölszerelés hiá

nyait is mindenkép kipótolja. Innét küldötte Károly királyhoz 

ama nevezetes levelet, melyben a fűszeres szigetek fekvését, 

melyet nálánál senki sem ismert jobban —  meghatározván, 

bebizonyítani igyekvék, hogy azok a választó vonal megállapí

tásánál fogva a spanyol koronát illetik.

Egy másik levélben kérte a királyi egy rendelet kiadá

sára , melynek értelmében a még alig hét éves s igen szegény 

Santa Maria de la Victoría en Triana kolostor számára fizet

tessék évenként azon 12,500 maravedis, melyet neki a király

Sant Jago rend lovagjává történt kíneveztetésekor biztosított. 

A barátok pedig, míg ö él s amaz évi jövedelmet húzzák, vál

lalatának szerencsés kimenetiért miséket mondjanak.

Augustus 24-kén végrendeletét is megírta, melyben nején 

és gyermekein túl különösen megemlékezett nővéréről, Donna 

Isabel de Magallanesröl és több zárdáról. 50,000 maravedisnyi 

évpénzét távolléte idejére nejének utalványozta. Gyermekei 

gyámjául ipját nevezte. Egyetlen fla ltodrigo, hetedik hónapot 

élt ekkor, de neje várandó állapotban volt s a második gyer

mek halva jött a világra. Rodrigo —  hogy itt közbevetöleg 

megjegyezzem —  három éves korában meghalván, Magellan

nak utóda nem maradt. Donna Beatríz 1524-ben elhunyt 

s egy évvel később atyja is.

A San Lucar kikötőben vette Magellan Károly királynak 

74 §-ból álló s nagy körültekintéssel és megfontolással szer

kesztett utasítását. Ez részint a fegyelemre, részint a fölfede

zendő tartományok irányábani eljárásra vonatkozik, kereske

delmi útmutatásokat tartalmaz, s különösen ki van emelve azon 

parancs, hogy a portugál király tartományai kiméltessenek. 

Egyebek között a matrózoknak szigorúan tiltatott minden pa

naszkodás, míg elegendő élelmi készlet van, az út hosszadalma 

ellen, miután épen ez új tartományok fölfedezését hozandja; 

(39. § .)  az ujonan fölfedezett tartományokban ne ágyuzzanak, 

mert az elrémití a benszülötteket s a barátságos érintkezés 

megnehezittetík (40. § .). Drágakövek és gyöngyök bevásár- 

landók; gyémánt- és rubinból a legnehezebbek legragyo

góbb fényüek, a gyöngyökből pedig a körkörösök és keleti 

alkatuak s olyanok választassanak, melyeken a legkisebb átfú

rás van (57. § .)

A kikötőt Magellan 1519. sept. 20-kán hagyta el s 

flottája öt hajóból állott.. A 132 tonnaterhü Trinidad volt az 

admirálhajó 62 emberrel. E hajón volt a lombardiai Antonio 

Plegafettis, ki naplót vezetett, s kinek útleírása a Najlandban 

levő Ambrosí-könyvtárban fenmaradt eredeti kézirat után szá

zadunk folytában Carlos Amorettí által kiadatott.

A 144 tonna terhü San Antoniót 57 emberrel Juan de 

Cartagena élelmezési mester —  a 102 tonna terhü Victoriát 

45 emberrel Luis de Mendoza kincstárnok, a 90 tonna terhü 

Santiagot 31 emberrel Juan Serrano, a 108 tonna terhü Con- 

cepciont pedig 44 emberrel Gáspár de Quesada vezényletté. A 

legutóbb nevezett hajón első kormányos Juan Sebastian dél 

C a n o vo lt, Magellan vállalatának szerencsés befejezője.

A flotta sept. 26-kán Teneriflahoz ért, s miután hússal, 

hallal, fával és vízzel ellátta magát, oct. 2-kán kifeszitette 

ismét vitorláit. Mindjárt másnap viszály támadt az admírál és 

Juan de Cartagena kapitány között, ki azt követelte, hogy Ma

gellan az út irányán semmi változtatást sem tehet az ő meg

kérdezése nélkül, miután melléje F a l e r o  helyett rendelte

tett. Magellan ellenben kinyilatkoztatá, hogy Cartagena alá

rendeltje, letévén az engedelmesség! esküt. Ez azonban sérte

getni kezdé az admirált. Az admírál elfogatással felelt és San 

Antonio hajóparancsnokává Antonio de Cocát nevezte.

December 8-kán megpillantották Brazília partjait, s 13- 

kán a flotta Rio de Janeíroba ment, melynek torkolata Santa Lucia 

kikötőnek elnevezteték. Itt Magellan unokaöcscsét Alvaro 

de la Mesquitát nevezte parancsnokul Coca helyébe, ki ez állo

másra képtelennek mutatta magát.

Rövid pihenés után délfelé vitorlázott az adiníral és

1520. januárius 10-kén Santa Maria fokhoz érkezett, hol egy 

süvegalaku hegyet Monté vídínek (Monte-Video) nevezett. 

A San Antonio hajón a széles Rio de la Platóba nyomult, s 

messze a part hosszában vizsgálódásokat tön. Azután a flottá

val egyesülvén, rósz, viharos időben folytatta útját mindig dél 

felé. Martius 31-dikén a biztos és térés San Julián kikötőbe 

evezett, s ezt téli szállásul választotta.
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Az elégületlen- 

ség itt kezde mu

tatkozni a matró

zok között. Hideg 

miattpanaszkodtak, 

a tartomány termé

ketlenségét emle

gették shaza kíván

koztak Spanyolor
szágba. Az admirál 

pedig határozottan 

nyilvánítá, mikép 

a kezdett vállala

tot abba nem hagy

ja  ; az élelmiszerek 

és fakészlet ele

gendő voltát kimu

tatta , s a nemzeti 

becsületre hivatkozott. Sikerült is ez úttal a nyugtalanságot 

lecsöndesítenie.
Virágvasárnapon, apríl 1-én parancsot adott Magellan, 

hogy minden tiszt és matróz partra szálljon misét hallgatandó; 

ebédre pedig a kapitányokat magához meghivatta. A hajósnép 

engedelmeskedett, de a tisztek közül csak Mesquita és Coca 

ment misére. Ebédjére pedig az admirál-hajón csak Mesquita 

jelent meg.

Ezek igen rósz előjelek voltak. A következett éjjel Que- 

sada a Concepcion kapitánya, a hozzá fogságba küldött Carta- 

genával s még harmíncz fegyveres emberrel a S. Antonio fede

zetére lépett, hogy Mesquitát fogságba ejtse. Csupán az első 

kormányos Juan de Lorriaga állt ellent, de Quesada által kar

ján ejtett négy törszurással hallgatásra kényszerittetett. Mes

quitát néhány tisztjével bilincsekbe verték, s a hajó népét meg

nyerték.

San Antonio hajón Quesada maradt parancsnokul; és mi

után a Victoría hajó kapitánya Mendoza is az összeesküvéshez 

csatlakozott, a flotta nagyobb része nyílt lázadásban állott 

Magellan ellen.

A lázadók korán reggel egy dereglyét küldöttek a Trini

dadhoz, azt ¡zenvén, míkép három vitorláshajónak és a flotta 

nagy dereglyéjének birtokában lévén , ö felsége parancsainak 

betöltését ezentúl követelni fogják. Hozzátették, mikép azért 

nyúltak ez eszközhöz, hogy az admiral rajtok továbbad nemél- 

tatlankodhassék , meghívták egyezkedés végett San Antonio 

fedezetére, Ígérvén, hogy ha enged s kivánataikat, míkép a ki

rály szolgálata igény li, teljesítendí, úgy öt jövőre méltóságod 

(Mercedes) helyett magasságodnak (Sennoria) czímezendik.

Magellanes az árulás törvetését látta e meghívásban; s 

azért válaszolta, hogy mikép a rend hozza magával, mindnyá

jan menjenek az admirálhajóra, ott panaszaikat és követelései

ket elöadandván. A lázadók erről hallani sem akartak.

Ily nehéz viszonyok, ily veszélyes körülmények között az 

admirált csak merész elhatározás segíthette. A tagadó válasz- 

szal hozzáérkezett San Antonio hajót magánál tartóztatván, 

saját csolnakján Gonzalo Gomez de Espínosa rendörbiztost s 
rejtve fegyverzett hat embert a legközelebb horgonyzó Vícto- 

riára a kincstárnok és kapitány Mendosához küldötte egy levél
lel, melyben ezt az admirálhajóra hívja.

Mendoza gunymosolylyal olvasta a levelet, és e pillanat
ban Espinosa egy törszurást ejt nyakán, a fegyverzetiek egyike 

pedig előrántott késével nagyot hasit fején, hogy e pillanatban 

összerogy élettelenül. Most az admiral S. Antonio hajót ötven 

emberrel Víctoria fedezetére küldi. Az őrség részint megret

tent, részint nem rokonszenvelt az összeesküdtekkel s ellen
állás nélkül megadta magát. A lobogót bevonták s a hajót San-

tiagóval együtt, melynek kapitánya Serrano hü maradt — a 

Trinidad közelébe hajtották.

Quesada és Cartagena most april 3—kán menekülni óhaj

tottak, de Iehetlen volt az öbölből kijutni a nélkül, hogy az 

admirálhajó közelébe jussanak. Quesada felszólította Mesquí- 

tát, hogy legyen közbenjáró közte s az admiral között, és mi

dőn San Antonio a Trinidadhoz közelitend, a hajó fedezetéről 

kérje nagybátyját az ellenségeskedés megszüntetésére. Queseda 

ekép menekülhetni vélt, de Mesquita az ajánlott szerepet elvál
lalni vonakodott.

Quesada tehát megvárta, míg beesteledett; ekkor fölsze

dette a horgonyokat. Azonban a Trinidadba ütközött. Ennek 

legénysége készen volt a támadásra, rögtön csáklyázta San 

Antoniot és Coca kapitány több tiszteivel elfogatott. A Con

cepcion , mely szinte menekülni akart, ekkor ellenszegülésre 

nem is gondolhatván, Cartagena, az összeesküdtek harmadika 
is az admiral hatalmába került.

A hajósnép első felhívásra kész lön visszatérni az enge

delmességhez, s Magellan túl volt a veszélyen.

A meggyilkolt Mendosának, mint árulónak, hulláját april 

4-kén az admirál partra szállíttatván felnégyelteté. Három 

nappal később a kihallgatások befejezése után Quesada is ha

lálra ítéltetett, s akasztófára ítélt egyik szolgája által, kinek 

büntetése oly föltéttel engedtetett e l, hogy urán az ítéletet 

végrehajtsa, kivégezletelt. Hullája szinte felnégyeltetett. Car

tagena s a papok egyike, Pedro Sanchez de la Reína arra Ítél

tetett, hogy a flotta távozásakor partra tétetvén, ott hagyassák. 

Iszonyú büntetés ez is !

Ezek után az admiral Serranot Santiago hajón a délre eső 

partok megvizsgálása végett kiküldötte; de a Santa Cruz 

folyam fölfedezése után e hajót egy iszonyú vihar sziklához 

verte s szétrombolá. Csupán egy néger veszett el a hajótö

résben, a többiek pedig sok veszélyek és fáradalmak után szá

razon vergődtek San Julián öbölbe.

A hajók rongált állapota némi kijavításokat kívánt s azért 

hosszasabb maradásra tétettek intézkedések. Műhely állíttatott 

a parton, s a vidék megvizsgálása s a partoktól 30 leguasnyi 

távolban kereszt felállítása végett négy jó l fölfegyvezett egyén 

küldeték. Néhány nap múlva azon jelentéssel tértek ezek vísz- 
sza, hogy az egész vidék sivár terméketlen, a viz csaknem 

egészen hiányzik, lakója nincs.

Később azonban juniusban 1181 benszülött jött a hajókra. 
Bámulandó magasságú s különösen jó  étvágyú emberek, állat- 

bőrökbe öltözve s roppant nyilakkal fegyverezve; mindenik 

nagyobb volt a legmagasabb spanyolnál, és midőn Magellan 

egy nagy és húsz spanyolra számított fazék kásával kínálta 

meg őket, könnyeden kiürítették azt s még többet is készek 

lettek volna elkölteni. Azután távoztak, és a spanyolok ezen 

indiánokat hosszúlábúik miatt, melyek azonban arányban voltak 

testök egyéb részeivel — patagoneseknek nevezték.

Másszor két benszülött egy tapirt hozott s igen megörült 

a pár veres öltönynek, melyet érte kapott. Következett napon 

ismét jö tt más, szinte egy tapirra!, s ennek kedvet csináltak a 

keresztyénséghez; — meg is keresztelték öt Juan Gigante 

névre. Midőn ez látta, hogy a hajón elszaporodott patkányokat 

agyonverik s tengerbe dobják, elkérte azokat megevés végett. 

Valóban hat egymást követte napon minden agyonvert patkányt 

szárazra vitt, de aztán elmaradt.

Nehány nap múlva megint eljöttek négyen a legelső láto

gatást tette patagonok közöl. Magellan kettőt letartóztatott, 

hogy Spanyolországba szállítsa őket.

Másnap a benszülöltek támadólag léptek fel a civilizált 

eszmék által szentesített emberrablás megboszúlása végeit. 

Egy matróz esett el, és a nagy veszleséggel visszavonult indiá
nok többé nem mutatkoztak.
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A vitorlákat felhnzatta Magellan és S. Anlonio kapitá

nyává Mesquitát, Victoria parancsnokává pedig Duarte Bar- 

bósát nevezte. Azután Cartagena és Sanchez kétszersülttel és 

borral ellátva a parton hagyatván, talán az éhség, talán a fel— 

dühödt indiánok á ldozatáu l,'—  a flotta kimozdult San Julián 

öbölből.

Iszonyú viharok támadtak és a hajók aug. 26-kán Rio 

de Sánta Cruzba menekültek, hallal, vízzel és fával magokat 

ellátandók.

Itt Magellan a kapitányoknak szigorúan kötelességükké 

tette, hogy egy átjárást keressenek; azon esetre, ha ez nem 

sikerülne, késznek nyilatkozott a Jóreményfokától nagy távol

ságban vitorlázni a molukkokhoz.

Oct. 11-kén egy napfogyatkozást vizsgáltak; 21-kén 

pedig az úgynevezett Cabo de las Virgínes elöfokot fedezték 

fül, mely mellett 5 leguas széles bejárás tárult fel. Az admírál 

rögtön S. Antoníót és Concepciont ezen nyílásnak öt nap alatt 

leendő megvizsgálására küldötte, maga a Trinidaddal és Victo- 

riaval őket a bemenetnél megvárandó lévén. A part közelében 

a dühöngő zivatar megsemmitéssel fenyegette a hajókat, s 

azokat megmenteni Magellan ügyességének is csak erőfeszí

téssel sikerült.

A visszatérő hajók parancsnokai jelentették, hogy a 

vizet magas, meredek partok szegik b e , s a végére három 

napi vitorlázás után sem érhettek el.
Erősen kezdette hinni az admirál, hogy a keresett átjá

rást végre megtalálta. SanAntoníot küldütte most egy második 

szemlére, de 50 Ieguasnyí távolságból eredmény nélkül tért 

vissza. Most Magallaaes összehívta a kapitányokat és főtisz

teket; megmutatta nekik, hogy még három hónapra való 

élelmi készlet van a hajókon, s ajánlotta az oly kedvező sikert 

ígérő vállalat befejezését. Az admirál határozottsága s biztos

sága csaknem általános megegyezést vont maga után. Csupán 

a portugál Estevan Gomez szegült ellene, azt mondván, hogy 

miután már az átjárás megtaláltatott, a hajók pedig egy ily 

útra már alig képesek, legjobb lesz visszatérni Spanyolor

szágba egy új flotta fölszerelése végett

„Hogy ha bőrrel, az árboczok boritékával kellene is táp

lálkoznom , mégis csak előre mennék, hogy a császárnak 

adott szavamat beváltsam“ —  válaszolt Magellan, és pa

rancsot adott a horgonyok felszedésére.

Gomez alattomban nyugtalanította a hajós népet, míg 

végre az admírál halálbüntetést szabott mindazokra, kik az 

élelmi készletről vagy az útról akarnának beszélni. És a flotta 

kifeszitctte vitorláit. Most keskeny csavarodásokon, majd 

széles üblökün át több mint ötven leguasnyira haladtak. Az 
éghajlat nagyon hideg vo lt, nappal semmi nyomát nem látták 

a benszülütt népségnek, de éjjel a déli oldalról sok tűz villant 

szemükbe, s azért a tartományt Terra de fuegonak (lüzfüld- 

nek) nevezték.

Egy külön ágára akadtak a tengernek, mely délkeletre 

hóval boritott hegyek közé nyúlt. Az admíral S. Antoniot 

küldötte vizsgálódásra oly utasítással, hogy három nap múlva 

visszatérjen Magellan még egy nap vitorlázott tovább s itt 

horgonyt vetett S. Antoníót bevárandó. A világ legszebb tar

tományainak egyikére talált; halat, vizet és illatos fákat gyiij- 

tetett a hajókra. A  sokáig kimaradt San-Antonío felkeresése 

végett Victoriát küldötte, s halódik napon a lübbi hajóval maga 

is utána indult. Hasztalan.
San Antonio harmadnapon, mikép meghagyva volt, visz- 

szatérvén azon helyre , hol a flottától elvált, nem találta ezt, 

miután a hajók hering-halászalon voltak. A jellüvések ered

ménytelenül hangozván el. Mesquíla nyugat felé kívánt to

vább haladni a flotta után. De Eslevan Gomez és a naplóvivő 

Geronímo Guerra ellenzsegiilve a Spanyolországba való ^visz— 

szatérést követelték.

A vita hevében Mesquila kardot ránt s Gomezt megsebe

síti , ez pedig amannak balkarját keresztül szúrva, fogolylyá 

teszi, azzal vádolván, hogy a S. Julián übülben mondott ha- 

lálitéleteket ö idézte elő tanácsadásával. A hajó kapitányává 

Guerrát nevezték, s gyorsan elhagyván e helyet 1521. máj. 

6-án Sevillába érkezett a végzetteljes hajó , mely a vállalat 

elé még együtt volt, a legtübb akadályt gördité, fedezetéről 

származván minden lázadás.

Magellan még pár napig vitorlázván nyugat fe lé , az 

53 foknál megállapodék. Ismét jelenségeit látta a hajós nép 

nyugtalanságának, s észre kezdette venni, hogy a spanyolok 

ellene portugál származásánál fogva sok keserűséget táplálnak. 

A  bajt meg kellett előzni, de nem volt tanácsos összegyűjteni a 

népet. A  kitűnöbb tisztekhez köriratott külde tehát véleményt 

kérve; kéz alatt pedig megtett mindent, hogy a beküldendő 

vélemények kivánata szerint üssenek ki. Czélt nem érhete.

Andres de San Martin a cosmograph s vele majd egy 

értelemben a legnagyobb rész legczélszerübbnek nyilvánitá a 

visszatérést, e mellett kívánván, hogy az éjjeli ut fáradalmait 

engedje e l , miután úgyis tizenkilencz óra van naponként 

az égen.

Megütküzütt az admíral, de nem csükkent bátorsága. 

Határozottan kinyilatkoztatta, hogy ö csak előre fog menni; 

megesküdött Santiago keresztje e lőtt, hogy csupán a flotta 

javát tartja szemei e lőtt, és a császár akarata értelmében 
cselekszik.

Felszedette a horgonyokat és nyugatra indult. Szilárd 

előre törekvésének nehány nap múlva elvette jutalm át, a ten- 

ger-szoros nyugati nyílásához végre megérkezvén. A jobbra 

legszélső hegyfokot Cabo Victoriának, a délre eső két föld

csúcsot pedig Cabo hermoso és Cabo deseado —  szép és 

óhajtott fokoknak nevezte el

November 27-kén, 1520-ban elhagyta Magellan az 

áltata úgynevezett minden szentek (Estrecho de Todos los 

Santos) tengerszorosát Húsz napot tölte az átutazásban, ezek 

kétharmadát megállapodásokra számítva.

Eleinte közünségesen azt hitték a flottán, hogy egy rop

pant übülben érkeztek. De Magellan csakhamar meggyő

ződött, hogy a jobbra eső föld a harmadfél évtized előtt fölfe

dezett roppant száraznak folytatása, a balra eső térség egy 
nagy sziget csupán s előttük a nyílt tenger vize hullámzik.

A két patagon elhalt útközben.

A vállalat első s legnehezebb részén túl voltak. A két 

világtengert összekütő csatorna, az Ázsiába vivő nyugati út 

feltaláltatott.

Magellan a nagy nyugati tengeren kedvező csendes 

időjárással haladt á t , s mivel Amerika délkeleti partinál annyi 

viharral kelle küzdeni, ezt most csendes tengernek —  Oceano 

pacilico —  nevezte. E tenger ama kor szokásainál fogva már 

a spanyol koronáé volt ugyan, mert hét évvel előbb 1513-ban 

Nunnez de Balboa, miután társával Alonso Martin de Don Be- 

nítoval a Quarequa magaslatiról megpíllantá, az akkori ¡Idények 

szerint fegyveresen tengerbe bocsátkozva, s a szokásos sza

vakat elmondva —  birtokába vette; de sem ö sem más annak 

kiterjedéséről fogalommal nem bírt, mielőtt Magellan átha

józott rajta.

Cabo Victoríatól északnyugotra tartott az admíral, és 

1521. jan. 24-kén az általa úgynevezett San I'abló szigetet, 

néhány nap múlva pedig Isla de Tíburonest fedezte fö l, a víz

nek és minden élelmi szernek hiánya miatt szerencsétlen szi

geteknek —  Islas desventuradas —  nevezte. Mart. 6-kán ismét 

két kis szigetre akadt, melyekről rendkivülí gyorsaságú s há

romszögletű vitorlákkal ellátott hajókon a flottához jővén a ben- 

szülüttek, mindent elloptak, mihez hozzáférlek. Nevük azért Islas 

de los ladrones lön , később Marianna-szigelek. Ili némi ellen

szegülés ntán vizet és élelmi készletet szerze Magellan.



159 160

Yunagant és Suluant az úgynevezett San Lazaro —  ké

sőbb Philippina — nagy szigetcsoport előpontjait mart. 16-án 

fedezte föl, és miután egy vihart kiállva , a szigeti lakosokkal 

némi érintkezésbe jőve, Isla de la Gadat, Seilanit és Mazaguát 

vagy Mazavát fölfedezte , s itt a királylyal barátságot kötvén, 

husvétszombatján egy rögtönzött fakápolnában misét szolgál

tatott, egy dombra pedig keresztet állíttatott, sőt a mazavai 

király egy nem messze eső nagy szigetig, hol rokona uralko

dók —  kísérőjéül hajójára lépett —  egy csatornába ért, mely 

Mactán és Zebu szigeteket választá el.

Zebu város átellenében megállapodék. Egy pár ezer fegy

veres benszülött most a partra gyűlt, minden kiszállási kísér

letet megakadályozandó. A mazaguái király kiszállott s Zébu 

uralkodóját biztositá a spanyolok barátságos indulata felöl, 

mire nagymennyiségű élelmi készletet küldött a hajóra. Magel- 

lan egy kis templomot építtetett itt köböl, saz első isteni tisz

teleten a király is harczfőnökeivel figyelmes részt vön.

Isteni tisztelet után a király ebédre hivta az admirált több 

tiszjével, s átaljában nagy előzékenységet tanúsított.

Ezen királyról mesélik, hogy miután egyik unokaöcscsét 

megrögzött hidegleléséből az által gyógyította ki Magellan, 

hogy a kereszt előtt imádkozván, megkeresztelkedett, egész 

családjával és több mint 1200 alattvalójával rögtön fölvette a 

keresztyénvallást.

Magellan úgy vélekedett, hogy e szigetek igen alkalmas 

ügynökségi pontot képezhetnének —  a benszülöttek barátságos 

érzelmeinél fogva a spanyol kereskedés számára. Ajánlatot tön 

tehát a zebui királynak, hogy nyilatkoztassa magát az egész 

szigetes tenger uralkodójául, s ő segédkezet nyújt annak ke

resztülvitelére. A királynak tetszett az ajánlat s mindjárt köve

tek hajóztak a szigetekre meghódolást kívánók.

Két fejedelem hajlandó volt engedni, de a többi azt nyi

latkoztatta , hogy kész ugyan a spanyol király felsöségét elis

merni , de a zebui velők egyenlő rangú s tekintélyű királyét 

nem. Különösen a mactáni szomszéd király ellenszegült és 

fenyegetőzött.

Magellan követet küldött hozzá azon ¡zenette), hogy 

ha nem engedelmeskedik, városát szétrombolja. A király gú

nyosan válaszolt, hogy csak jöjjön, mindent készen találand.

Az admirál nem tartozott azon emberek közé, kik az aka

dályoktól visszarettennek. Megboszankodva három nagy hajót 

szerelt föl a mactáni király ellen. E közben a már meghódo

lásra késznek nyilatkozott két fejedelem is Mactán királyához 

csatlakozva, ahirek szerint6000embert küldött ennek segélyére.

A zebui király kivihetlennek tartotta már most tervöket, 

s tanácsolta, hogy hagyjanak föl vele. Midőn azonban látta, 

hogy Magellan ingatlanul szándokáuál marad, ő is részt akart 

venni 1000 emberrel a hadjáratban. Magellan nyilvánitá, 

miszerint ö maga akar végezni az ellenséggel, s határozottan 

kívánta, hogy a zébui király tartózkodjék a csatábani részvét

től, sőt a megpróbált hüségü Juan Serrano tanácsára sem hall

gatott Magellan , midőn az ohajtá, hogy legalább ne tegye ki 

magát veszélynek, hanem bizza az ütközet megejtését vala
melyik tisztjére.

1521. april 27-ke volt. Napkelte előtt partra szállította 
az admirál csapatait. Mivel azonban az ellenség sánczokat hányt 

és fát hordott össze, reggelig várni kellett a támadással. Ekkor 

őrséget hagyva a hajón, csapatával az elhagyott város ellen 
nyomult s felgyújtana azt.

Hirtelen nagyszámú ellenség tört elő az oldalberekböl s 
elszántan rohant a spanyolokra. Az ellenkező oldalról szinte 

nagy tömege jelent meg a fegyveres benszülütteknek. A spa
nyolok kétfelé váltak, de a túlnyomó ellenség által nyomatva, 

kénytelenek lőnek ismét egyesülni. Oroszlán bátorsággal har- 

czoltak majd napestig a nélkül, hogy legkisebb előnyt nyer

hettek volna. A puskapor és nyílvessző elfogyott, midőn Ma

gellan végre elhatározta, hogy hajóira visszavonul. A vissza

vonulás fokozta a maktániak harczvágyát, minden oldalról be

kerítve a spanyolokat, kővel, nyíllal és lándsával üldözék. Az 

admirált fején sújtotta egy k ő , s mindjárt utána czombjában 

sebet kapott. Egy második kő földre terité s e pillanatban egy 

hosszú lándsa fúródott mellén keresztül. Hét spanyol esett elvele.

A zebui király, ki eddig a néző szerepére szorítkozott, 

csak most vezette elő ezer emberét, a spanyolok visszavonu

lását fedezendő.

Az életben maradottak vigasztalhatlanul tértek a Holtá

hoz a szomorú eset hírével. A hajósnép fájdalma leirhatlan, 

mert szerette, tisztelte az admirált és meghajlott hatalmas szel

leme előtt, csodálta hősiességét. Hulláját a mactániak, minden 

Ígéretek daczára, kiadni vonakodtak; —  megtarták azt a győ

zelem jeléül.
Flottaparancsnokká Duarte Barbosa , az admirál sógora, 

Victoria kapitányává pedig Luis Alfonso de Goís neveztetett.

E szerencsétlen esemény után néhány nap múlva köve

tet küldött Barbosához a zébui király, hogy a tisztek szálljanak 

partra s vegyék át a hübérnöksége jeléül spanyol királynak 

szánt drágaköveket. Barbosa elfogadta a meghívást, s midőn a 

kiszállásra rendelt napon, május 1-én az óvatos Serrano 

figyelmezteté, mikép ő veszélytől tart, ennek szárazon azt 

feleié, hogy ha fél, a hajón maradhat; mire a lovagiasSerrano 

első ugrott az evező hajóba s utána a többi.

Árulás tőrébe jutottak. A zébui királyt a szigetfejedelmek 

fenyegetőzése rémületbe ejté s más részről a spanyolok által 

Malacában vett és tolmácsul használt malay azt súgta neki, 

hogy a spanyolok öt magokkal szándékoznak vinni hazájukba. 

Nemcsak kibékült tehát, hanem szövetségre lépett királylár- 

saival, magára vállalván elégtételül a spanyolok elvesztését.

A zébui király kevesed magával fogadta a spanyol tisz

teket , és alig foglaltak ezek helyet egy pálmacsoportozat ár

nyékában, midőn a rejtőzött fegyveres benszülöttek megrohan

ták s legyilkolták őket. Csupán Serrano kimélteték, kit az 

indiánok szerettek.

A flotta matrózai észrevévén, hogy a benszülöttek iszonyú 

lármával hullákat czipelnek a tengerbe, a parthoz közeledének 
harczra készülve. Ekkor egy tömeg benszülött nyomult a partra, 

köztök Serrano meztelen, bilincsre verve. Ez kiáltozott, hogy 

társai mind legyilkoltattak, és hogy öt két ágyúért hajlandók 

kiadni az indiánok, könyörgött a hajósnépnek, hogy váltsa 

meg életét.

De ez többnyire gyenge s beteg egyénekből állva új 

árulástól rettegett. Bármily nehezökre esett, bajtársukat sor

sára hagyták , fölszedték a horgonyokat s elsiettek a szeren

csétlenségek e helyéről. Alig feszitette ki vitorláit a flotta, 

midőn látták, hogy Serranóval a benszülöttek visszatérnek 

városukba. Reá mindjárt iszonyú hadi zaj támadt, miből követ- 

kezteték, hogy Serrano is társai sorsában osztozott.

Az említett két napon 35 spanyol veszett e l , köztök a 

nevezetteken túl Andres de San Martin a flotta csillagásza , és 

Pedro de Valderama lelkész.

Itt megszűnt Magallanes, vagy mint kiejteni szokás, Ma

gellan működése. A nevezetes vállalatot elkísérhetjük még né

hány szóban végczéljáig.
A flotta Zébutól 10 leguasnyira horgonyzott Bohol szi

getnél , midőn a matrózok hiánya miatt mindhárom hajóval 

továbbmenni nem lehetett. A legrongáltabb Concepcionról 

tehát minden használható tárgyat áthordván a másik két hajóra, 

azt megégették.
Itt parancsnokká Trinidadra az admirál hajóra. Juan Ca- 

rabello portugált, Victoria kapitányává pedig Gonzalo Gomez 

de Espinosát választották, és miután utjokban több kisebb szi

getel érintőnek, 1521. jul. 8-kán Borneoban kötöttek k i, hol 

aug. elejeig maradtak, békés viszonyban a benszülött királylyal.
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Elindulás előtt a nem elég ügyes Caraballo helyébe Espi— 

nosa választatott flottaparancsnokká , helyébe pedig Juan Se- 

bastian dél Cano, eleinte kormányos a Concepcionon, a Victoria 

kapitányává. Mindkét hajó nov. 8-kán ért a molukk szigetek

hez , s Tidore szigeten kikötvén, igen barátságosan fogadta

tott, sőt minden szükségesekkel bőven elláttatott a király által, 

ki örömes» elismeré a spanyol király felsöségét, s példája Ter- 

nate, Gilolo Maquian és Bachián szigetek fejedelmei által 

követteték.

Az itt fűszerekkel terhelt két hajó elindulásakor arról 

győződtek meg, hogy a Trinidad helyreállítás nélkül a még 

hátralevő utat Európáig ki nem állja. E hajó visszatért tehát a 

kikötőbe, d e l C a n o pedig terhével és a molukk királyok hó

dolati leveleivel egyenesen Spanyolországba indult.

Dec. 21-kén hagyta el d é l  C a n o  a Victorián Tidorét, 

s néhány indiai sziget érintése után a következett év május 

18-kán igen viharos időben megkerülte a Jóreményfokát és 

ju l. 1-én a zöld előfok szigeteihez érkezett. Élelmi készlet 

beszerzése végett Santiago szigetnél a Rio-grande kikötőbe 

jul. 9-kén futván, itt tapasztalta , hogy ők szerdai napot szá

mítottak, holott a szigeten csütörtököt írtak.
Álba azt jegyezte fel erre nézve naplójában, hogy bizo

nyosan megtévesztették a számítást. Pedig nem úgy van. A 

földet megkerülő minden hajós nyugatra vitorlázva egy napot 

elveszt, s ha keletnek megy egy irányban a föld forgásával —  

egy napot nyer. Innét a különbség.

Fayal és Flores azovi szigetek köztaug. 15-kén haladván 

el dél Cano, sept. 4-kén ismét megpillantá Európa partjait 
Cabo Vícentnél, s 1522. sept. 6-kán, tehát tizennégy nap híján 

három év elmúlta után a Victoria San Lucar de Barrameda 

kikötőjébe vitorlázott.

Del Cano s a hajó kitünőbb tisztjei rögtön engedelmet 

kaptak, hogy a császárhoz menvén Valladolidba, utazásukról 

beszámoljanak, s az indiai fejedelmektől hozott hódolatokat 

átnyújtsák. Tiszteletteljesen fogadtattak és nagylelküleg jutal

maztattak meg. Del Cano, kinek a szerencse jutott befejez

hetni Magellan nagyszerű vállalatát, s legelső izben körülha

józni a földtekét, czimerül egy földteke rajzát nyerte „Primus 

circumdedístí me“ jelirattal. A nép ünnepelte a bátor hajóso

kat, s neveiket, meddig hirök elterjedt, csodálkozva emlegették.

így az öt hajó közül csak egy tért vissza szerencsésen, 

és a 239 ember közül tizennyolcz, ide nem számítva azokat, 

kik a San Antonion szöktek meg.

A molukkoknál elhagyott Trinidadnak rendeltetése sze

rint a panamai szoroshoz kell vala menni, de vihar által 

Ternatéba hajtaték s az egész hajósnép itt portugál fogságba 

esvén, nehányan közülük több évi szenvedés után jutottak 

Európába.
Magellanról azt mondja Herrera , spanyol történet

író, hogy már gondolkozásmódjánál fogva oly ember volt, ki 

képes nagy dolgokra vállalkozni s azokat keresztülvinni; bírt 

eszélylyel és előrelátással a legnagyobb mértékben; de kül

seje nem igen segítette öt elő, mert kicsiny alkattal birt.

Jellemének alapvonásai voltak: vallásosság a legnagyobb 

mértékben, nyilt egyenesség cselekvéseiben és tántorithatlan 

hűség az iránt, kinek szolgálatára esküdött. Szigorával talál

koztunk, mely a kegyetlenségig ment, de ezt korának átaláno- 

san uralkodó eszméin túl a viszonyok mentik, melyek közt 

alkalmaztaték. Sqjtni ellenét vagy elveszni, e kettő közt volt a 

választás, és ö nagyszerű czéljától annyira lelkesitteték, hogy 

keresztülvitelének mindent alája rendelt.
Mint tengerész ép oly előrelátó volt, mint bátor. Harczi 

vitézségének Indiában, Afrikában és Maciánban adta jeleit. 

F’gykoru osztálybelijei legtöbbjénél magasabb műveltséggel 

birt. Egész terve, melyet nem csak biztosan kiszámított, hanem 

keresztül is vitt, alapos ismeretének bizonysága.

A  K A I T  V I L Á G  K É P K K U K N .  I I .  F Ű Z ,

Nem volt ugyan szerencsés, mint d é l  C a n o ,  ki a siker 

felöli örömhírrel övéi közé érkezhetett, de az elégtételt mégis 

élvezte halála előtt eredmény felöli öntudatában , midőn a 

maktáni szerencsétlenséget pár nappal előzőleg biztos tudósí

tásokat vön a molukk sz'getek fekvésére nézve Maktán szigettől.

A kor legnagyobb eseményei közé tartozott a földnek e 

legelső körülhajózása, melynek végrehajtására hosszú három 

évi idő kivántatott az akkori tengerészet állása s eszközei hasz

nálata mellett.

Nem sok előnyöket szerzett ugyan a spanyol kereskedés 

számára a minden szentek tengerszorosának feltalálása, mert 

ezen szűk átjárás veszélyekkel, már az abba juthatás nehéz

ségekkel volt összekötve. Sokkal fontosabb s eredményeiben 

messzebbható lön a nagy csendes tengerről szerzett alapos 

ismeret, s az, hogy Amerika nyugati partjainak megvizsgálását 

ez ismeretnek okvetlenül maga után kellett vonni.

Néhány év múlva Magelián halála után 1525-ben Garcia 

de Loaysa parancsnok egy flottával a Magelián által fölfedezett 

úton küldetett a molukk szigetekhez. Míg ö a minden szentek 

szorosába vitorlázott, Francisco de Hocest, Los Lesmes hajón 

egy iszonyú vihar dél felé verte, hol Dél-Amerika végcsúcsát 

Cap Hornt fölfedezvén, azon nézetre jö t t ,  hogy itt a száraz

földnek vége.

A hajózás erre bár több időt igénylő, de biztosabb lévén, 

a kereskedés erre vette irányát, míg aztán később, évtizede

ken át roppant költségeket fölemésztett nyomozódások után 

azon meggyőződés átalánosult, miszerint az áruszállításra nézve 
legjobb a két világtenger közötti összeküttetésj a panamai 

'földszoroson szárazon eszközölni.

Ebből az lett, hogy alig negyven év lefolyása alatt Ma

gdién nagyszerű vállalatáról a legtöbben elfeledkeztek. Sőt 

midőn Don Alonso de Ercilla költő tized magával szárazon 

ment roppant veszélyek közt Dél-Amerika csúcsáig, s a föld

szorost nem találván, azt köztudomásra juttatá, sokan kétségbe 

vonták Magellan merész vállalatát.

A Magellan által „estrecho de Todos los Santos“nak ne

vezett tengerszorost ki nevezte el Magellan útjának, mint most 

hivatík, bizonytalan. Némelyek gyanitása szerint e név már 

Loaysától származott. A tüzföld és Patagonía déli csúcsa ké

sőbb „la tíerra de Magallanes“ vagy „region austral Magalla- 

nica“ néven fordul elő.
De nem csak a földön, hanem a csillagos ég déli félkörén 

is örökitteték a nevezetes férfiú neve.

A két világos, ködalaku foltot, melynek fehérlő sugárai a 

hajósok szemébe tűnnek az egyenlítő közelében a hím vizí- 

kigyónál, legelső izben a Trinidad fedezetéről vették észre. 

Ezek az úgynevezett „Magelián felhői.“

AZ ÁLMAI ÜTKÖZET.
(Kivonat St. Arnaud és Hímclin altengernagy hadjelentéséböl).

„Az Alma folyónak folyása csavargós és nagyon szorongó; 

gázlói nagyon nehéz lábolhatásusk és ritkák. Az oroszok a fák

kal, kertek-és házakkal megrakott völgy közepeit s Burluk 

faluban jó l elrejtett és karabélyokkal fegyverzett csatárokat 
állítanak fel.“

„MencsikolT herczeg erős állást foglalván a baloldali fo

lyam magaslatain, s birtokában tartván a falut 45,000 ember

rel, ezek közt 12,000 testőr és 3,000 draganyos, állomását 

bevehetlennek ¡télé. A kocsijában 50,000 frankkal elfogott 

levelezése közt e sorok találtattak a czárhoz intézve: „Athág- 

hatlan hadállásban várom a francziákat. Habár kétszázezeren 

volnának, a tengerbe verném őket.“ “

11
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„Sepl. 19-kén délután elővédünk megszállá a zembruki 

bérczeket, halmokat s ott megállapodék, 2 kilométrenyi puszta 

térség választván azt az ellenféltől, mely Zembruktó! Almáig 

nyúlik. Mencsikoff besánczolván magát Alma faluba s a balol

dali folyam meghághatlan, hozzáférhetlen magas térségein két 

óráig nem mozdult. Két órakor azonban kétségkívül tétová

zásnak vevén a zembruki vonalon való mozdulatlanságunkat, a 

síkon erős ¡ovascsapatot (testőri dragonyosokat) indíttatott 

meg, egy gyalog dandár kíséretében. Ezen álhadmozdulat 

siker nélküli volt, miután Canrobert seregosztálya (dívísío), 

melynek sikerült eltitkolnia oldalék marsát az oroszok fölött, 

megjelent volna a síkság keleti részén. Valamennyi muszka 

lovasszázadok kibonyolódnak jobbra, nagy kört alakítanak s 

valóban nyugtalanitní kezdik a mi első osztályunkat. Ez meg

állapodik és három négyszögre oszol tüzérsége oldalékában. 

Agyúink és puskásaink két ízben üdvözlék borzasztó tüzelés

sel e lovassági tömegei; kétszer rendetlen futásnak ered, és 

sánczaí védelme alatt keres menedéket.

Az e napon tett kísérlet, melyet Canrobert tábornok az 

oroszoknak jobbra üzésök végeit intézett, bizalmatlanokká tévé 

az oroszokat e hadi mozgadozás iránt, és egész hadsergök 

jobbra huzódék. 20-kán az orosz középhad tömegben vala fel

állítva azon völgyben, mely szemközt esik az Alma folyó hid- 

jáv a l; belszárnya, mely egy kilometrenyire távozott a tenger

től, azon lejtőket védelmezi, melyek a folyóra tekintenek ; jobb 
szárnya mindazon magaslatokat tartja elfoglalva, melyek kelet 

felöl a völgyön uralganak; elövéde végre és valamennyi csa

tárai a falat foglalják el az Alma két folyama fölött. Borzasztó 

tüzérség segití és védi homlokukat és oldalékaíkat, a magas

latokon , a völgy előtt, a folyóval átellenben, erős váracsok 

(redout) emelkednek. Mencsikoff elfoglalja a távirati tornyot s 

innen körülveszi a szomszédos környékeket.“

„Az egyesült sergek tábornokai az nap előtti disposí— 

(¡óikban állapodlak meg, csakhogy most már nem arról van 

kérdés, miszerint az orosz hadsereg a tengernek szoríttassék; 

az eltávozott onnan, hanem a völgyben kell azt körülkeríteni, 

hol tömegben központossá magát. Határozat szerint az ango

lok, kik balszárnyunkat képezék, kelet felöl foglaltak állást, 

s jobbra való fordulat által az orosz jobb szárnyat kerülék meg. 

A mi jobb szárnyunk részéröl, Bosquet osztálya és a törökök 

a tengernek tartanak, megkerülék az orosz jobb szárnyat, mely 

nagy hézagot hagyott maga és a homokos partok között, aztán 

az oroszok hálának és baloldalékának fordultak. Saint-Arnaud 

arczul vala megtámadandó az ellenfelet a falun és hidon által, 

mely a völgybe vezete, hol tömegesítve vala az orosz derék

had (gros de 1* armée). E disposítiók nagyrészint végre is 

hajtattak. A Bosquet tábornok által vezényleti 2-dik osztály, a 

tengerre támaszkodva előre közelgetl a legnagyobb lelki nyu

galommal. A tábornok maga szemrevételre megy, és B o 1 a n d 

tisztjei, ügyes vezérük kíséretében, szinte szemrevételezik 

(recognosciren) a folyót s a földterület természetét folyóík 

fölött. A mi katonáink egyszerre neki kapaszkodnak a zordon 

földtérnek, a repedékek- és gyökereknek, mindazon tárgynak, 

mi a leggyöngébb támaszt nyujtá a lábak- és kezeknek, roham- 

hágcsók segélyével felmásznak a hozzáférhetlen csúcsokra, 

feltörnek az ormokra és elfoglalják a magasságokat, mielőtt 

minderről az ellenfél szemeivel meggyőződhetett volna.“
„A középhadban van az első osztály (Canrobert tábornok), 

a balszárnyon a 3-dik osztály (Napoleon herczeg) Baglan 

lorddal és az angolokkal; a 4. osztály (Forey tábornok) a tar

talékot képzi. A csata nem sokára átalánossá lesz minden 

vonalon. Az ágyuk kétfelöl szórják a golyókat és gránátokat. 

Az egyesült sergek mindig előre haladnak, legyőznek minden 

akadályt. Végre hatalmunkba jut minden magaslat. A közép

pont, mely pillanatra zavarba jött a völgy mélyében, újra sza

badon injzog. z angolok felmásznak egy szédítő lejtősségre

az orosz ütegek tüzelése alatt; soraik meg vannak törve, sza

kadozva , mint a túlsó lapom kép hiven felmutatja. Franczía 

lovasüteg érkezik a hely színére és jobb felöl megtámadja az 

oroszok ágyúzását, mely leginkább háborgatá az angolokat. Az 

oroszok vad futásnak erednek, nekünk tetemes és érezhető 

veszteséget okozva. Negyedfél órakor a diadal részünkről tö

kéletes , s az egyesült sergek urai maradnak a csatatérnek.

„ A zuávok csodával határos tetteket vittek veghez és két

ségbe ejtették az oroszokat. Valamint a franczia,úgy az angol 

katonaság is rettenthetlen vitézséggel harczolt. Az angolok 

vesztesége tetemesebb is a francziákénál, amazok 2,300 em

bert, ezek 1,300-at vesztvén.“

„Szép mellékcselekvény volt többek közt egy mély ú 

tetején megerősített táviroda elfoglalása, mely központját ké

pező az ellenfél védelmének. Poítevin hadnagy, a 39. sorezred 

sashordozója vitézül kitűzte ezrede zászlaját és fon lebegtette 

a sánezon; mígnem golyó idézte elő dicsőséges halálát. Az 

egész ütközetben főszerepet játszott a tüzérség. Gyönyörűen 

kitüntette magát Boussiniére parancsnok ütege, midőn vége 

felé az angolok segítségére sietett és oldalékba fogta az oro

szokat. Tüzelése bámulatos volt és elnémította az orosz ütege- * 

két. Toussaint ütege a távirdára tüzelt, 400 métrenyíre az 

orosz gyalogságtól, mely ellenállhatlan lelkesedésének láttára 

futásra vette a dolgot.“

„A csatatéren maradt sebesült oroszok ápolás alá vétet

tek és kórházakba vitettek. Azok egyike, írja egy fiatal tiszt, 

kinek ital vizet adtam kobakomból, szeme pillantásával mon

dott köszönetét. Egy másik előtt, ki észrevette rajta való kü- 

nyörületemet, ez egyetlen szóval fejeztem ki egész gon

dolatomat: M i k l ó s !  ü  szemeit az égre forditá, keresztet 

vetett magára, aztán lerogyott; térde össze volt zúzva.“

Jellemzőbb és meghatóbb jelenetek a következők. Kato

náink egy főtiszt mellett mentek e l , kinek golyó törte össze 

lá b á t ;— megállj! kiállának azok, ez angol tiszt; ápolnunk 

kell öt. —  Ha önök ez oknál fogva akarnak koródába vinni 

engem , monda a sebesült, abba nem egyezem, mert én orosz 

vagyok. —  A h ! tehát ön orosz? nekünk az mindegy: elég az 

hozzá, hogy ön meg van sebesítve; bajtársak, karoljuk fel öt. 

Másnap kólyák (gyaloghíntó) és szekerek nyiizsgének a csa

tatéren. Némely szekérre hat orosz közé egy franczía jutott. 

Valóban megható volt látni a szekerei) 0 orosz közt egy fran- 

cziát. A szerencsétlenek nem szokván ily jó  bánásmódhoz, cso

dálkoztak az irányukban tanúsított jó  indulaton, és mosolyogva 

hallgatták a sebesült franczía f i l l e n t é s e i t .  Az orosz sebe

sültek véres kezeit csókolták a sebészeknek, kik sebeiket elkö- 

ték. Egy zuáv egyik orosz oldalánál feküdt. —  Ah! gézengúz, 

te vágtad el az én jobb kezemet; ezért balkezemmel megölök 

egy oroszt rögtön és felfalom öt. —  Ejh, bajtárs, hiszen az is 

csak katona, mint kigyelmed; ö csak kötelességét teljesítette.

—  Igaza van önnek, ezért nem kell reá haragudnom. íme , itt 

nyújtom balkezemet; hanem meglásd, hogy Mikolásodnak meg

eszem a m á j á t ! “

.Mencsikoff személyesen vezénylette az orosz sereget. Az 

oroszok vesztesége középszámitás szerint 6 — 8000-re tehető.“

KÉPE1Í A SZEBASZTOPOLI CSATATÉRRŐL.
Az ínkerinani ütközet után Szebasztopol alatt semmi ne

vezetes dolog nem adta elő magát, mindkét részről egyenlő 

erők állván egymással szemközt, mint minden egyensúlynál 

több ideig, egy neme a nyugalomnak állott be. Mindkét részről 

nem tehetnek bölcsebbet, mint ha eddigi veszteségeiket fol

tozgatják, kardjuk ejtett csorbáját kiköszörülik; mindkét rész

ről átlátták, hogy tulnyomóságra a másik fölött a jelen ren-
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delkezheló erei nem elégséges, azéil erősitik nyakra főre ma- mel tartására! E szerint minden meg van, és a mi még nincs,

gukat. Minden kakas ur és hatalmas a maga szemetén, az orosz az meg lesz téve, s most még csak a bevétel van hátra, mit

érzi, hogy otthon van, a szövetségesek pedig, hogy'ídegen Omer basának 30,000 törökkeli megérkezte kétségkívül siet-

A szövetségesek tábori fabódéja.

í  ;anczia előőrsük magyar t> indában.

földön állna«. - Ezen fölül a tél is bekövetkezett s a szem

telen szelektől nagy bőségben terem a francziák és angolok 

hátán a borsó, —  kaptak ugyan bundákat, még pedig ma

gyar bundákat, s bár a bunda fül is ér egy kályhával, mind- 

azáltal szoba nélkül nem gokat ér a kályha, kivált ha az, ki 
belebujt, nem azon víharedzett puszták-fia, ki az ílynemü 

kályha mellett már megszokta kihúzni a legcsikorgóbb telet. 

Azért a szövetségeseknek nélkülözhetlen ily időben a hajlék, 

hoztak is Angliából és egyebünnet is épületfát hordható lak

tanyák építésére, sa vászonsátorok helyét csakhamar ily fabó

dékból épült város foglalá e l, melynek árnyékában jó l érzik 

magukat nyugat kénye

lemhez szokott harezo- 

sa i, miután élelemmel 

is bőven el vannak látva.

Az angol sereg számára 

több száz ily fabódé ké

szült; egynek hossza 20 
láb , szélessége 16 láb 

s alatta 20 ember tanyáz

hat. A franczia kormány 

hasonlag ílyekkel látá el 

katonáit, ezen fölül a tő

rük kormány 6 ezer kúp- 

alaku sátrakat küldött 

Krímbe, melyek min
dennél inkább kiállják a 

viharok garázdálkodása

it. Balaklavát az ango
lok berehetlenné tették,

azon roppant sánczolat 
"  r r .. i 0  „ Iranczia sebesült
hossza pedig, mely Sze-

basztopol alatt a szövetségeseket hátulról védi, 3 óra já 

rásnyi , legújabban pedig Balaklavától e futó árkokig vasutat 

szándékoznak építeni s egy léghajós a franczia kormánynak 

felajánlá szolgálatát Szebasztopol és az orosz sereg kémszem-

tetni fog. Az ostromló ágyutelepek szaporításán folyvást a 

legnagyobb erőfeszítéssel dolgoznak. A franczia ágyutelepek 

egyike legközelebb áll a szebasztopoli vesztegde-erödhüz, 

mely már majdnem egészen romokká van összelőve Az úgy

nevezett tatár-külváros fül van dúlva, de maga a belváros még 

nem igen sokat szenvedett. Az előürsi szolgálatokat, nappali, 

éjjeli csatározásokat többnyire ujonan érkezett ünkénytesek 

végezik, kik égnek a vágytól ellenséget látn i, s velük szem- 

beszállani, kik az egészet játék gyanánt veszik. Az angol tisz

tek nem győzik eléggé bámulni azon modort, melylyel a fran

czia ezéllövészek az orosz tüzéreket oly biztosan lődözík le 

rejthelyeikröl. Ezek nem is gyanítván honnan jő  a veszély, a 

váratlan meglepetés fölött iszonyú dühbe jőnek, s kartács-tü

zeléssel akarják fölkeresni s megsemmisíteni az észrevétlenül 

közelükbe fúródott franczia damonokat;—  delnsztalan, ezeket 
nem lehet találni.

Az egyesültek táborában a betegek és sebesültek ápolá

sára nem ügyelnek kevesebb figyelemmel, mint az épekére. 

A sebesülteket eddig teherkocsikon és lóháton tehernyergek- 

ben szálliták. De e szállítóeszközük, azon rázás miatt, mit a 

betegnek okoznak, nem találtatván elég czélszerüeknek, leg

közelebb a franczia kormány 100, egyedül betegszállításra ké

szített kocsit kiildütt Krímbe. E kocsik rugantyusok lévén, nem

ráznak, nem nehezek, 

csinosak és künnyenmeg 

lehet azokkal szűk téren 

is fordulni; egy, szükség 

esetén pedig két lovat 

fognak elíbük. A kocsis 

mogütti ülésen 3 sebe

sült foglalhat helyet. A 

kocsi hajója födüttláda- 

alaku, és két, markola

tokkal ellátótt hordágy 

fér el benne, ezekegy
más fülütt állnak a ko

csiban, könnyebb ki- és 

bctolhatás és a rázkódás 

elkerülése miatt gür- 

hengereken. E kocsik 

belseje s ez ágyak szőr 

párnákkal vannak fed

ve , ezek pedig viaszos 

vászonnal behúzva, mi a 

tisztántartást igen könnyíti. A betegek fegyverzete számára 

bezárható szekrények szolgálnak. A kocsi falainak ablakai 

farángokkal (jalousíe) borílvák. E kocsikat [Arnoux'találta fel 

s Párizsban felügyelete alatt készítik. (J. L.)

-szállító kocsi.
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GUANO-SZIGETEK.

Három köszirt Peru partján, egyetlenegy zöld levél nél

kül, a felhőtlen nap alatt szétrepedezett barna föleppel, melyet 

a vízözön óta soha egy esőcsepp sem áztatott, b á n y á i ma az 

egykor aranyáról hírhedt tartományoknak. És azokat C h i n 

d i  a - s z i g e t e k n e k  hívják. Szünetlen egész hadseregnyi 

hajók vannak köröttük egybegyülve, ormaikról a kövérséget, 

azaz a g u a n ó t ,  mely a távoli országok kiszítt szántóföldéit 

ismét termékenynyé tegye, elviendök. A két Lobos-on, me

lyek már a 16-dik századi földképeken kijelölvék , aránylag 

csekély készlet van. A kereskedésben oly igen becses guanó 

mind Chinchaból jö . A ki Callao-ból indulva a szigetcsoport

hoz vitorláz, elsőben egy nagy szigetet, St. Gallont éri, mely

nek fővárosa Pisco, az egész déli tengeren ismeretes fehér 

égettbornak ad nevet. Pár tengermérföldnyire tovább, minden

kinek orra van, tudja, hogy a guanotelepekhez közéig. A szag 

minden hajóhoszszal szúróbb s áthatóbb. A három köszirt elég 

szorosan fekszik éjszaktól délfelé, egy s két tengermérföldnyi 

tér által elválasztva. A Iegdélreesöbb még nincs megkezdve, 

az éjszaki pedig már majdnem egészen el van hordva , a kö

zépsőről most rakosznak. Mindenik egyenlő alkatú, meredek 
partoldalakkal, melyek szélétől a köszirt kúpdad emelkedik föl. 

Minden ha'sadék és völgyek guanóval oly igen töinvék, hogy 

fölepük meglehetős szabályszerű kúpot képez. Az ásások azért 

különböző mélységüek, mint a turfaásások; némely helyeken 

csak 8 — 10 hüvelyknyiek, néhutt egész 100 lábnyiak. Ámbár 

mindenik szirt csak mintegy 2 mérföldnyi körzetii, a készlet 

mégis hihetlen nagy. A becslések természetesen igen bizony

talanok, de azért úgy tartják, hogy a 3 szigeten 200 millió 

tonna guanónál több van. Annak elhordására, az eddigi forga

lom szerint több mint 100 év kivántatnék, és ha az eddigi ár, 

tonnánként 5 font sterling, helyben megmarad, 1000 millió 

font sterlinget jövedelmeznek, így hát többet, mint a mennyire 

az egész angol államadósság rúg. Látjuk, hogy a guano-te- 

nyésztök, a flamingók és pelikánok, a sajátlagos aranyember

kék (Dukatenmánnchen), kikről a nürnbergiek mítsem tudtak. 

Mostan tudjuk, hogy a peruiak már Jucas alatt ismerték és 

használták a trágyaszert, hogy a spanyolok azt tölök tanulták, 

de igen gondtalanok voltak a kincset tovább is használni. A 

guanót az országban különösen kukoriczára és burgonyára és 

máskép használják, mint Európában. Miután a növények a föld

ből kibújtak, kis csatornákat csinálnak vagy mindenik növény 

körül, vagy soronkínt, betöltik aztán ezeket guanóval, keveske 

földdel befödik, és aztán 20— 24 óráig viz alatt hagyják. Hol 
az eszközök hiányzanak hozzá, ott fecskendéssel segítnek ma

gukon. A szó vagy nevezet eredetileg indián, h u a n u , a z a z  

állati trágya; a spanyolok h u a n  o-ra, és a spanyol h erős 
hehözete miatt, az angolok g u a n o-ra változtatták. Az anyag 

Délamerika tengerpartján a Horn fokig létezik, de a chinchai 

s o k k a l  jobb azért, mert a szigetek e s ö t l e n  vonalon 

feküsznek.

Mi a homokos fok egyik keskeny csapán v. pásztáján ra- 

koszunk, lakóinak, az úgynevezett aranyemberkéknek nagy 

boszúságokra. Egyébiránt ők számba sem veszik ama csopor

tokat, melyeknek itt különben szállóhelyük volt, és a forgalom 

által űzettek ide. Fölöttünk pelikán-felhő lebeg; köziilök itt- 

ott egy függöleg esik le, mintha golyó találta volna, de majd 

ismét felszáll egy vergődő hallal tömlőjében. Alantabb röpdös 

köröttünk egy sereg csüllö, sirály, búvár és számtalan egyéb 

szárnyas, melyek nevökröl is alig ismertek. Egyes szirttörzsön 

áll a pinguin (röptelen, mankócz), a csősz, mint a matrózok 

nevezik, fekete köntöse-, fehér nyakörve- és méltóságteljes 

magatartáséért. Rövid, hátul messze helyzctt lábszárai és hosz- 

A  NAGY V ILÁ G  KKPKKBKN . I I I .  FŰZ.

szu teste nem alkalmasak a sétára; azért ül korlátján órákig, 

látszólag oly mély elmélkedésekbe merülve, hogy öt kézzel 

megfoghatni vélnéd. De mint a hajó hozzáig ért, eloson onnan, 

mint Erpel a tanonczdalban (Studentenlied), elmerül és csak 

pár száz lépésnyire jö  fel ismét. Néhány oroszlányfóka (See- 

löwen) csontváza fölött átbotorkálván a guanónál, s egy-kél 

lépést téve, térdig vagyunk benne. Rendes telepekben van, 

mint a turfa; a közbensőknek vagy alullevöknek, a nyomás 

által megkeményedvén, sötétveres színök van, mely felül hala- 

ványabb.

Fölepén vagy felszínén barnás, a naptól szárított kéreg

gel bir. Ezen kéreg fészkekkel, mint a lépesméz sejtekkel és 

tojáshéjjal, halszálkával és egyéb húsmaradékokkal tölt. Egy 

igen nehézkes ösvényen jutunk a sziget fővárosához. Ez egy 

eltisztitott téren áll és 20 vagy 30 nyomorú sátorral bir, me

lyek négy könnyű czölöpböl s néhány gyékényből készitvék. 

A bútor egy pár durván csinált pad és piszkos fözöfazék. Ru- 

haszekrénynyel mit sem törődnek. Csak egy ócska leb

bencset s egy pár calico-nadrágot viselnek az első osztá

lyú ősválasztók (Urwähler), némelyek egészen meztelen já r

nak. Egy valamivel igényeltebb sátorban 2 angol matróz lakik, 

kik mint révkalauzok (Lothsen) itt megtelepedtek. A parancs

nok egy öreg, martíalís tekintetű úr, ócska hajóterem-ablakot 

visz házába. Hasonló telepek vannak a sziget más helyein. A 

munkások összes száma 2— 300-ra terjed; ezek többnyire 

indiánok, és egészen elégültek aránylag magas napdíjukkal; 

ámbár köröttük és rajtok, a tápszert sem véve k i , guanóval 

telült minden. A hőség miatt éjjel dolgoznak, s nappal alusz

nak vagy füstölnek. Pénzüktől menekiilendök, kí-kírándulnak 

Piscoba, és mint a matrózok Európában, ők csak Riscoban űzik 

azt chichával (kukoriczaserrel) rum és porter (angolser) he

lyett, guítárral és fandangóval * )  hegedű és szarusíp helyett.

Az ásaték egészen hasonlít (úgy néz k i ) , egy kőbányá

hoz. A rakodást a helyiség igen könnyíti. A köszirt fölött van 

egy gerendelyrakasz, mely a part felé messze nyílik és a ten

gerre csúcsosan fut egy nyílásba, melyen egy tömlő vitorla- 

vászonból a meredek partra lógg. A hajók szorosan a szírihez 

helyezkednek, hol még 7 ölnyi viz van, a tömlő alsó végét a 

térre hagyják lógni, és a munkások fönn belehányják a guanót. 

A  hajóslegénység helyzete a rakodás alatt nem irigylendő; 

szemök, szájuk, orruk belelik finom porral, úgy hogy csepü- 

gomolyt kell orruk alá kötni, a lélekzés lehetővé tételére. Né

mely vén kátrányos (Theer), ki hajában és barkójában egy kis 

mezei jószágra elegendő guanót beszállásolt, azon kívánatét 
nyílvánítja, vajha a mezőgazdákat arra kárhoztatnák, hogy 

trágyájokkal magok rakodnának. —  Az egész hajó egy nagy 

tobákszelenczévé lesz, sőt még a patkányokat is tüszkölni hal

lani akarják. A matrózok munkája, kik a fedélzeten állnak, és 

a tömlőt kötelek által ingó mozgásban tartják, csak gyerekjá
ték az indiánok foglalkozázához képest, kik alant a téren a 

rakodmányt elterítik és erősen összetörik. Minden 20 perczben 

felváltják egymást, feljőve félmeszely jéghideg vizet elnyel

nek, arra egy töltés pískot tesznek és valamely zugba heve- 

rednek, míg a sor ismét rajok kerül. 3 nap alatt a rakodás 

rendszerint elvégzödik; aztán a hajó elsőben Callas-ba megy, 

hol a hajó és legénység valóságos mosás alá kerül, mielőtt 

utjokat Európába megkezdenék. A  guanó sem kerüli el a ha

misítást, és a ki nem közvetlen a hajóból veszi, sohasem tudja, 

mennyi homokot és turfát kap vele a vételnél. Kevés évek óta, 

hogy a guanatrágya Európaba behozatott, oly szörnyen gya

rapodott, hogy a Lobos szigetek kivitele (melyek terméke mint 

p e r u i  guanó ismeretes és l e g j o b b n a k  tartatík) ezernél 

több nagy tengeri hajót foglalkodtat jelenleg. Az angol me

zőgazdák magok a múlt évben több mint 20 millió porosz tál—

* )  Syanyol ne'ptáncz csorgetyükkcl.
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lér áru guanót felhasznállak, és maga Némethon a két utóbbi 

évben mintegy 3 millió tallérnyit hozott be. Fájdalom! azon 

előnyök, melyek a mezőgazdaságban a guano-trágyából ered

nek, nem lesznek tartósak. A perui kormánynak egy hivatalos 

vizsgálati tudósításából kitetszik, hogy ha Európa szükséglete 

azon mértékben növekszik, mint az utóbbi 3 évben, mely idő

közben az négyszeresre hágott, a guano-telepek a Lobos szi

geteken csak még mintegy 28 évig lesznek elegendők. Ennek 

sok mezőgazdasági, guano-trágyán alapuló viszonyokra nézve 

a legroszabb következményei lennének; mert ha egyszer ki

merülnek, sok é v e z r e d  kivántatnék új telepeknek jó  guanó

ból eléállitásához.

VÁZLAT AZ AGYLÉLEKTANBÓL (PIIRENO- 
LOGIA).

— Jenevai Lászlótól. —

„Önkénytelen a* ember

Mindenre születik.“

P e t ő f i .

Ki ne sejtette volna már magán is, hogy egynémely fog

lalkozásra több képességet érez magában, mint a másikra; 

vagy ki ne tapasztalta volna már, hogy különben nagytudomá- 

nyu, bölcs, széles ismeretséggel biró férfiak, csak igen cse

kélységekben is néha oly baklövéseket követnek el, hogy szinte 

megbotránkozunk botlásukon ? És nem tatálunk-e gyakran a 

társalom parlagon heverő, legalsó rétegeiben úgynevezett ter- 

mészetmüvészekre, kik nélkülözve a legszükségesebb elemi 

oktatást is, önmaguk egyszersmind a mester, tanítvány, felta

lá ló , alkalmazó egy személyben, —  müveikkel meglepik az 

avatott müértöt is , hogy tőlük lehetlen megtagadni a művészi 

nevet? És nem hallunk-e naponta egészen iskolázatlan egyé

nektől bizonyos, többnyire nem körükbe tartozó tárgyakban 

oly józan, találó ítéletet, hogy pirulhatna mellettök a szak em

bere ? S ki tagadná, hogy csak egy iskolában is mennyire kü

lönböznek a tanítványok észtehetségei: némelyek azonnal fel

fognak bizonyos tárgyakat, de csakhamar el is felejtik, másoknak 

pedig egynémely dolgokat elég egyszer hallani, hogy soha 

el ne felejtsék; az egyik örömestebb tanul történetet, a másik 

számtant, a harmadik elvont tudományokat sat. És végre min

denki tudja, hogy bizonyos dolgok mennyire le szokták kötni 

az embert, miszerint a világon mindent, de mindent koczkáztat, 

áldoz, fe le jt, csakhogy ez egyetlen tárgynak élhessen, s ha 

néha menekülni akarna is, nem áll hatalmában, mintha csak az 

nem is tőle függne; — és ez állapotot szenvedélynek nevezzük. 

Ilyen a szerelmes, az iró, a tudós, a színész, a művész, a kár

tyás, a kicsapongó, az iszákos sat. sat. szenvedélye. Hányszor 

elhatározza a szerelmes, hogy ö azt a hűtlen arczot soha meg 

se nézi, rá se gondol, megveti, elfelejti és tudja isten még mit 

mindent tesz, —  de mindezekből mégis egy sem történik meg, 

hanem marad minden, mint volt, sőt ezután még szenvedélye

sebben ragaszkodik iinádása tárgyához. S hányszor elátkozza 

a/, iró , a tudós , a színész sat. azt az ó rá t, melyben pályájára 

lépett —  és mégis elhagyja-e azt? Lehetetlen! Az író, ki már 

megizelé azt a lúdtollat, a ludós, ki már beleharapott abba a 

könyvbe, kivált ha némi siker is koronázza fáradozásaikat, s a 

színész, ki tapsokat aratott, és meg nem halt örömében, nem 

íogják többé elhagyni pályájukat soha, habár meztelenen kell 

is átfutniok e hideg életet, s az írónak a tollon, mit rág, a tu

dósnak a könyvön, mit őröl és a színésznek azon edények üres
ségén kívül, melyekből a színpadon lakomázik , nem volna is 

egyéb betevő falatja. Es így van ez minden egyéb szenve
dé llye l is.

S mit bizonyítanak mindezek, ha nem azt, hogy az ember 

magával hozza a világra tehetségeit, s mire túlnyomó tehetség

gel bir, ahhoz rendületlen szenvedélylyel ragaszkodik, benne 

dicsőséget arat, megidvezül, ellenben, mire nem bir kiváló 
tehetséggel, abban nem is lesz feltűnő soha, csak egyszerű 

műkedvelő, vagy közönséges napszámos, ki minduntalan az 

órára tekint, várva a pillanatot, mely gyehennájából kiszaba

dítja. Szánjátok az olyan embert, kit a sors, a körülmények 

oly, habár magas állásba helyeztek, melyhez nem bir megfe

lelő tehetségekkel, érzi ö tudatlanságát, kisebbségét, s ez az 

érzet hogyan fá j ! !  Sirassátok a szerencsétlent, kit a természet 

kegye nagy tehetségekkel ruházott fel, de nem adott tért azo

kat gyakorolnia, sirassátok a pályatévesztett embert . . . . ő 

nem szeret, gyűlöl mindenkit, az egész világot, önmagát, meg- 

hasonlik mindenkivel és mindennel, de mindenek előtt önma

gával, végtelenül elégedetlen, csüggeteg, elszánt . . . .  a világ 

az ilyeneket b o 1 o n dnak nevezi, csúfolja , s néha egész az 

öngyílkolásig üldözi, ingerlí. Ellenben örüljetek valahányszor 

egy embert láttok a maga helyén; akármely göröngyös a pálya, 

dalolva haladunk előre rajt, csak tehetségeinkkel, mikből haj

lamaink is erednek, megfelelő legyen a z ; ki eltalálta pályáját, 

az soha nem elégedetlen, csüggeteg vagy kétségbeeső.

Hanem mindezek oly átalánosan tudvalevő igazságok, 

hogy ismétlésük szinte idővesztegetés. . . .  elbeszélni mit már 

úgy is mindenki tud, följegyezni a múltakat, a megtörténteket, 

s mondogatni, hogy a már fölkelt nap tündöklő fényes, a bejött 

este pedig sötét, mint a fátyol, hacsak némikép a hold meg nem 

vigasztalja mélységes gyászát; mondom, mindezek elöszámlá- 

lásához nem kívántatik valami nagy tudomány, akárki is meg

tudja tenni: nagyobb tudomány volna előre mondani a jövőt, 

hogy milyen lesz a holnap, holnapután, mi fog történni mához 

egy hétre, tiz évre, száz évre. Hasonlóan könnyű elmondani, 

hogy milyen tulajdonságokkal, jellemmel bir ez meg ez az em

ber, hogy például ez hamis, miután már jó l megcsalt bennün

ket, az meg tolvaj, mert ellopta pénzünket, a másik meg nem 

alkalmas katonának, miután az első ágyulövéstől legyözhetlen 

szaladásvágy rohonta meg; hasznosabb volna, mielőtt kárát 

vallánk, megtudni, kiben mi lakik, s körülbelől kivel van dol

gunk, s előre meghatározhatni, hogy p. o. ez a gyermek nagy 

tehetséggel bir a kézművességre, azért ne csináljunk belőle 

minden áron papot, professort és tudja isten miféle tudatlan 

tudós embert; mi jótékony volna , mennyi keserűség- , csaló

dás- , bánat- és szerencsétlenségtől óvna meg bennünket egy 

oly tudomány, mely minket erre megtanítna !!

És örüljetek, létezik már egy ily tudomány.

Míg a fürkésző emberi szellem századokat fecsérelt el a 

jövő titkainak buvárlatában , s czélját mai napig sem érte el, 

addig sikerült neki feltalálni azon kulcsot, mely saját szellemé

nek titkos szentélyébe nyit.

És e tudomány, ha mint ifjoncz, még tán nem egészen 

csalhatlan is, de a biztosságnak egykor okvetlen elérendi azon 

fokát, mely nélkül a tudomány nem tudomány; azonban már 

ma is tesz híveinek annyi szolgálatot, miszerint száz közűi ki- 

lenczvenkílencznek bátran szemébe mernék mondani: haszta

lan erénykedel, szineskedel én előttem s mázolod szépre 

képedet, gazember vagy te , én azt tudom bizonyosan; vagy; 

az irigység, rágalom összeesküdtek ellened, meg vagy bélye

gezve a nyilvánosság e lőtt, inindazáltal neked van igazságod, 

te nem lehetsz oly elvetemült gonosz; avagy: hasztalan mond 

ellent, szép kegyed szerelmes mint a macska, nem nevezhetem 

meg kibe, azt sem akarom mondani, hogy mindenkibe, hanem 

hogy igen igen szerelmes, azt tudom bizonyosan sat. sat.

Ezen tudomány az agylélektan (phrenologia).

A külső alakról mindenkor biztosan következtethetünk a 

belsőre, a szellemre, s ha csalatkozunk , akkor nem a tudo

mány, de mi botlottunk helytelen következtetésünk álta l; mert
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a külalak soha nem más, mint egy eszmének kinyomata, melyet 

külsőleg képvisel és —  szabadjon e kifejezéssel élni —  meg- 

testesitni látszik. Ha tehát egy ember szelleméről, lelkiiletéröl 

magunknak képzetet, fogalmat akarnánk alkotni, sziikségkép 

egész testalkata-, alakjából kellene kitalálnunk azon belső esz

mét, melynek ez csak kinyomata, kifejezése; de mivel tudjuk, 

hogy az ember testi és szellemi életének központja, gócza az 

agy : azért az egész test helyett elég ha e központot vesszük 

vizsgálat alá.

Ezzel azonban korántsem akarjuk állítn i, mintha az agy 

volna maga a szellem, a lélek; az agy a szellemnek csak szerve, 

még pedig összetett szerve a szerint, a mint a szellem magá

ban egymástól különböző tulajdonokat egyesít.

Kutatásaink közt azonban élő embernél soha nem láthatjuk 

magát az agyat, hanem meg kell elégednünk, hacsak a kopo

nyát tapinthatjuk, egyébiránt az egyre megy, tudván , hogy 

képződésében nem az agy a koponya után, hanem a koponya 

alakul az agy szerint, miért felületén az agy alakját, emelke

déseit, mélyedéseit igen csekély eltéréssel híven visszaadja.

Itt szükségesnek látom olvasóimmal az emberkoponya 

csontvázából megismertetni legalább annyit, mennyi ez érteke

zés megértésére nélkülözhetlen.
A koponyának azon egy darabból álló része, mely a sze

mek fölött a homlokot képezi, a h o m l o k c s o n t  ( I .  ábra / ) ;  

azon része pe
dig,melyahom- /■ 

lokcsontmögött /  / 
a koponya jobb [  

és baloldalát és /  A 

a fejtetőt al- 

kotja , az o 1- ( H M  

d a lc s o n t o k ,
két darabból, jobb- és balból állnak (1-sö ábra 2 és 2-ík ábra 

2, 2 ) ; azon része, mely a koponya hátulját, a hátfejet képezi, 

a n y a k s z i r t c s o n t  (2-ik ábra 3 ) ;  azon csont pedig, mely 

az oldalcsonton alól a koponyára tapad, a h a l á n t é k c s o n t  

(1-sö ábra 4 ) ez is két darab, jobbról és balról is egy. E 

felhozott részek egymássali egyesülései v a r r á n y o k a t , így 

a homlokcsont és falcsontok egyesülései a k o s z o r ú v á  r- 

r á n y t ,  a jobb és bal falcsontok egyesülése a n y i l v a r -  

r á n y t ,  a nyakszírtcsontnak a két falcsonttali egyesülései pe- 

dig a n y a k s z í r t- vagyis l a m d a v a r r á n y t  képezik ; a 

halántékcsont nem képez varrányt, mert ez nem egyesül csak 

összetapad a falcsontokra.
A koponya azon tá ja , melyet a homlokcsont ölel á l , a 

h o m l o k  vagy e l ő f e j ;  a két fal-és halántékcsont körüli 

táj a k ö z é p f e j  , a középfejnek kél oldala pedig az o l d a l — 
f e j  és teteje, melyet a nyilvarrány két részre szel, a f e j t e t ő ;  

a koponyának végre azon része, melyet a nyakszirtcsont ké

pez , a h á t f e j .

A koponyán belöl az agy maga két fö részt képez, az 

egyik a n a g y a g y ,  mely a közép- és elöfejet, és a k i s a g y 

vagy a g y  á c s ,  inely a hátfejet tölti be.

Az emberi agyban minden egy külön tehetség saját szerv

vel b ir , mely —  a szerint, mint a tehetség, melynek szerve 

egyéb tehetségeknél kisebb vagy nagyobb —  a többi szervek 

közt kiemelkedik vagy bemélyed, s így kívül a koponyán is 

észrevehető emelkedést vagy mélyedést támaszt. Az emelkedés 

a tehetség nagyságára, n mélyedés csekélységére mutat.

Az ember tehetségeit három csoportba osztályozhatni: 

I. Alsó vagy állati; II. felsőbb vagy kedélyi; III. értelmi te

hetségek csoportja.

Az állati tehetségek fészke a hátfej; kinek tehát hátfeje 

igen kiálló, teljes, (hacsak nemesebb tehetségei nem ellensú

lyozzák) az indulatos, gonosz, erkölcstelen, szóval állati. A ke

délyi tehetségek a fejtetőt és két oldalfejet, vagyis a fejközepet

fogják b e ; kiknek'tehát fejközepe igen kifejlett, azok rajongók, 

képzelgők, —  milyenek a holdvilágos szerelmesek, a vad és 

szelid poéták —  továbbá hiúk, büszkék, ájtatosak, képmuta

tók, ravaszok, búskomolyak, ellenben kiknél nem teljes kifej— 

lésü a fejközép, azok szelídek, gyávák, csiiggetegek, öngyil

kosok sat. sat. Az elöfejet vagy homlokot az értelmi és gon

dolkozó tehetségek foglalják e l ; ki domború, nyilt, magas, 

széles homlokkal b ír , az kedves gyermeke a természetnek, 

ellenben a rövid, lapos, keskeny, s befelé dűlő szűk homlok

ban silány ész lakik; a gondolkozótehetség a homlok felső ré

szének közepén lak ik , azért mélyen gondolkozók és bölcsé

szek jellege: kidomboruló felső homlok.

Mint említők, az agyban minden egy tehetség saját szerv

vel bir, azért hol e szerv létezik, ott honol és keresendő azon 

tehetség is. Sok idő- és fáradságba került azt kipuhatolni, 

hogy az agy melyik részében lakik valamely tehetség; mínd- 

azáltal soknak nyomára jöttünk, űgyannyira, hogy ha 

azon helyen, hol valamely tehetséget létezni megjelölen- 

dünk, feltűnő domborodást tapasztalunk, úgy azon tehetség 

bizonyosan nagy mértékben van jelen, ellenben ha azon helyen 

mélyedést veszünk észre, a nevezett tehetség csalhatlanul igen 
gyenge.

Lássuk most az egyes tehetségeket. A szövegben a te

hetségek elé tett számok az ide nyomott négy ábra valame

lyikén azon helyeket jelölik, hol azok az emberfőn keresendők.

5. ábr*. «. ábra
A 3-dik ábra a fejet hátulról, a 4-dik ábra oldali, a 

6-dik ábra elölről, az 5-ík ábra pedig a fejtetőt mutatja.

12*

3. >bia. 4. ábra.
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I. Alsóbb rendű vagy állati tehetségek

Az ember e tehetségei az állattal is közösek; azért hivat

nak alsóbb vagy állati tehetségeknek is.
1) N e m i  t e h e t s é g ,  megkülönböztetendő ebben az 

öntudatlan vagy tenyészképesség, és a tudatos vagy nemi-kéj

érzet. E kettő nem függ egymástól, az egyik lehet nagy, míg 

a másik csekély, sőt egymás nélkül is megállhatnak, p. o. ser

dülőknél a nemi kéjérzet már jelen van, midőn még a tenyész- 

képességre gondolni sem lehet s megfordítva, vannak termé

keny nők, kiknél a nemi-kéjérzet hiányzik. Az öntudatlan vagy 

tenyészképesség szervei az ivarrészek, a tudatos vagy a nemi- 

kéjérzeté az agyacsban fészkel. Ha valaki kifejlett korában 

fosztatik meg férfiasságától, tenyészképességét elveszti ugyan, 

de nem mindig nemi kéjérzetét is egyszersmind, mi gyakori 

eset keleten a heréitek közt. Az agylélektanhoz csak az öntu

datos nemitehetség vagyis a nemi-kéjérzet tartozik; kinél azért 

a hátfejnek alsó része két füle közt igen teljes, e tehetséggel 

nagy mértékben bír, mely ha ragaszkodás-, önfeláldozás-, köl— 

töíség- és iinádással párosul, a legvalódibb s z e r e l m e t  

szüli, míg ezek nélkül állati bujaság marad; mert a szerelem 

nem alaptehetség, hanem több tehetségek szerencsés találko

zása, melyek aránya szerint majd minden emberben különböző 

az, míg a nemi tehetség egyike lévén az alaptehetségeknek, 

minden állat-és emberben ugyanaz; ki csekély nemi, de nagy

ban kifejlett kedélyi tehetségekkel bír, annak szerelme az úgy

nevezett plátói vagy szellemi szerelem.

2) G y e r m e k - s z e r e t e t .  E tehetség hiányát a jószí

vűség sem pótolhatja; vannak jószívüek, kik gyermekeiket nem 

szeretik s különben kegyetlenek, kik gyermekeikért élnek 

halnak. E tehetséggel nagy mérvben biró gyermektelenek apró 

állatkákat fogadnak kegyeikbe. E tehetség a hátfej legkiállóbb 

részében fészkel, s átalán a nőknél nagyobb lévén, azok fejei 

e helyen rendesen kiállóbbak.

3) E g y s é g  vagyis az összes tehetségeknek egy tárgy- 

rai függesztése (figyelem), alaposság, behatás, megértés. Ez 

ideig nincs teljesen megállapítva.

4 ) R a g a s z k o d á s ,  hűség, barátság, társaságszeretet; 

erősen kifejlődve inkább a családi élet vágyát szüli, mint na

gyobb társaságokét. Ez alapja a társadalomnak és az államnak, 

e hajlamnál fogva szeret az ember társaságban élni. A honvá

gyat is ebből származtatják. Hiánya : a magánykodás, elvo

nultság, magánakvalóság.
5 ) K ü z d é s ,  védelem-ösztön , ellenállás jobban kifej

lődve bátorság, hősiesség (7. ábra 5), túl

zott fokon vakmerőség, veszekedés. Hiánya : 

gyávaság (2. ábra 5). Az író , a tudós, ki 

e tehetséget nagy mérvben birja , szüntelen 

polemizál, a költő pedig hősi, harczi költe
ményeket ir.

6 ) E r é 1 y , lelki erő, jobban kifejlődve, 7. an.

ha nemesebb tehetségektől nem vezéreltetik, ingerlés-, táma

dás-, káröröm-, türelmetlenség-, szigorúság-, túlzott fokon ke

gyetlenség , vérengzés-, gyilkossággá, hasznos dolgok szél- 

rombolási vágyává, dulakodássá fajulhat. Nem kell az előbbivel 
felcserélni, az inkább csak véd, ez támad, megboszul s vannak 

kegyetlenek, kik különben gyávák. Hiányai: az erélytelenség. 
birkaturelem, gyengeség sat.

X )  T á p l á l k o z á  s. Ez is kétféle, öntudatlan és a táp— 
lálat szükségének tudatos érzete, az első szerve a gyomor-, 

az utóbbié pedig az agyban, a kijelelt helyen van. Mi csak ez 

utóbbiról szólunk, melyet étvágynak és szomjnak is nevezhet

nénk. Nagymértékű kifejléséből származik ¡1 nagyehetőség, 
mértéktelenség, ¡szákosság, tobzódás sat.

7 ) E l h a l l g a t á s ,  titkolódzás, bizalmatlanság kevés 

jóakarattal: pessimismus; ellenkezője a nyíltság, bizalmasság

és sok jó  akarattal az optimismust szüli. Nagy fokon azt ered

ményezi, hogy mást beszélünk mint gondolunk és érzünk, ke

vés lelkiismeretességgel, hazudság-, ravaszság-, hamisság-, 

nagy birvágygyal lopássá, csalássá fajul. E tehetséget a jó  
diplomata s hadvezér nem nélkülözhetik, a cselszövők pedig 

csak általa és benne idvezülnek.

8 ) B i r v á g y  vagy szerzés, melynél fogva mindenki bir

tokra (nem értünk épen jószágot vagy 3 emeletes házat) vá

gyik ; legmagasb fokon fösvénység. Nemes tulajdonoktól ellen

súlyozva : gyűjtés. p. 0. fiivek, régiségeké sat. ravaszsággal 

párosulva lopássá fejlődik, kivált ha a lelkiismeretesség gyenge 

lábon áll.

i / .  K edélyi tehetségek.

Ezekből is többeknek találjuk nyomát az állatoknál.

10) Ö n é r z e t ,  méltóság; kévéssé kifejlődve ünbizal- 

matlanságot és bizony alanságot a föllépésben, erkölcsi inga- 

tagságot, csábékonyságot szül; nagymértékben: ö n t e t s z é s , 

felfuvalkodottság, elbizakodás, megvetés, uralkodásvágy, zsar

nokság, kevés gondolkozó erővel önhittség, kevés jóakarattal 

önzés, irigység. E tehetség kóros állapotában az őrültnek kö

zönségesen az a rögeszméje, hogy ö nagy úr, király vagy épen 

maga az isten.

11) T e t s z v á g y ,  tetszelgés, erősen kifejlődve hiúság, 

hízelgés szeretete, hír- és dicsvágy, külsőségek kedvelése, 

felületesség, fényűzés, nagy hódolat és ravaszsággal párosul- 

tan hízelgés ; látszvágy, udvariasság, nagyravágyás. Kismér

tékben: közönbösség minden dics és külsőség, valamint 

figyelmetlenség mások véleménye iránt, magaelhagyás sat.

1 2 ) E l ő v í g y á z a t ,  óvatosság, gondosság, töprengés, 

aggoskodás, akadoskodás (scrupulus), kétség; nagymértékben 

aggalom, bú, búskomolyság, sőt öngyilkosság, komolyság, fon- 

tolkodás. Hiánya: könnyelműség, elhamarkodás, elővigyázat

lanság, gondatlanság sat. Hátulról tekintve a fejoldal felső ré

szén fekszik, s nagymértékben kifejlődve a fej két oldalról, 

mintegy kiálló vállakkal látszik bírni.

13) J ó a k a r a t ,  jószívűség, méltányosság, részvét, sze

retet, áldozatkészség, adakozás, türelem, emberszeretet, ven
dégszeretet. Nagy mértékben kifejlődve, bizalmassággal az op

timismust szüli, úgyszinte önfeláldozásra vezet.

14). T i s z t e l e t ,  minden felsöbbség, tekintély iránt, 

hódolat — republikánusoknál e tehetség gyenge fokon áll —  val

lásosság, nagymértékben imádás, részrehajlás, bálványozás, 

elfogultság az imádott tárgy iránt —  e tehetség nélkül a sze

relem nem az, minek lennie kellene. Ravaszsággal képmutatás.

15) H a t á r o z o t t s á g ,  erélylyel párosultan: szilárd 

akarat, kitartás, állhatatosság a föltételben, melytől sok tehet

ség iránya és sikere függ s más gyengébb tehetségnek is gyá

mul szolgál; gondolkozó tehetséggel észtanikövetkezetesség; 

erősen kifejlődve makacsság, konok következetesség, szorga

lom. A vértanuk erénye.

16) L e l k i i s m e r e t e s s é g ,  igazság és jogérzet, a jó  

és rosznak megkülönböztetése, hála ; nagy fokban túlzott eré

nyesség, megbánás, lelkismeretfurdalás. Hiánya : lelketlenség, 

igazságtalanság sat.
17) R e m é n y ,  mely a jövőt és mindennek kimenetelét 

jó  színben rajzolja, vigasztalás, —  más tehetségektől függ irá

nya. Nagy mértékben: künnyenhivőség, rajongás, képtelen 

reménykedés, vidámság, künnyen-vevés. Hiánya: reménytelen

ség, csiiggedés.
18) C s u d a s z e r e t e t ,  túlzás, az új, rendkívüli szere

tete —  az újítók és radikálok erénye; kis fokban: ellenszenv 

minden csudás, új iránt, szeretete a réginek —  a m a r a d i a k  

t a l e n t u m a .  Iránya egyéb tehetségektől függ. Csekély con- 

dolkozó tehetség- és nagy hódolat-, vallásossággal a leirkép- 

telenebb babonává fajul.
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1 9 ) . E s z m é n y i s é g ,  képzelet, teremtö-erö, köl

tészet, ki csekély fokban bírja, jelleme prózai, mindent úgy 

tekint mint van, képzelete szárnyatlan egér, a földet kússza, 

ábránd nélküli, egyedül a valóságnak é l; ellenben kinél nagy 

mértékben van je len : mindent úgy itél meg, mint lennie kel

lene, lelkesült minden magasztos iránt, képzete fellengzö sas, 

mely a napnak veszi útját, és sugaraival megaranyozza szárnyait; 

nagyobb fokbanteremtöleg lép fel és ekkora valódi költő. Gyenge 

értelmi tehetség és élénk érzelmek mellett beteges rajongás 

és holdvilágos ábránd marad. Mint teremtőerőt az irók és mű

vészek egyátalában nem nélkülözhetik.

20) T r é f a ,  vígság, jó  kedv, elevenség, dévajság; az 

élez egészen különbözik tő le , ez nem alaptehetség s csak ott 

jelentkezik, hol az összehasonlítás és következtetés kifejlett, 

az élez nem lévén más tréfás, képtelen bohó összehasonlitás- 

és következtetésnél.

21 ) U t á n z á s ,  előadás; e tehetség nélkül alkalmatla

nok volnánk a tanulásra és neveltetésre; hozzájárulván a hang- 

és szóemlék, e tehetség által tanulunk meg beszélni is. Nagy 

fokban nem csak tetteket, de az érzelmeket is előadja, azért a 

színészetnél, arezjáték- és szónoklatnál nélkülözhetlen , vala

mint minden művészetnek alapját is képezi.

II I . É rtelm i tehetségek.

a) é s z r e v e v ö  v a g y  i s m e r ő  t e h e t s é g e k .

E tehetségekből is szintén bírnak az állatok, de csak né

melyeket és igen csekély fokban.

22 ) T á r g y e m l é k .  E tehetség által vagyunk képesek 

a tárgyakat észrevenni, kiben nagy fokon áll, az minden kicsi

ségeket észrevesz, melyek különben a legjobb szem figyelmét 

is kikerülik. Ez szüli a füvészet, ásványtan, szóval a tárgyila

gos tudományokrai hajlamot. Épen az orr töve fölött a sze- 

möldek közt fekszik, mely tér ha széles, nagyfokban van jelen.

23) A 1 a k e m 1 é k ; ábrázat-, személyemlék, ennélfogva 

ismerünk ismét r á , kit egyszer láttunk; az arezfestö valamint 

az arczkutató nem nélkülözheti, szintén az sem , ki ez ép itt 

tárgyalt tudománynyal foglalkozik. Fekszik épen a két szem 

közt, azért kinek belső szemszögei egymástól távol állnak, e 

tehetséget nagy mérvben birja.

24) T é r  és n a g y s á g ,  messzeség megítélése, szem

mérték, távlat, téremlék. Semmiféle festő nem nélkülözheti, a 

chínaíak e tehetséggel átalán kis mértékben bírnak, de fest

ményeikben nincs is távlat.
25) S ú l y  és e g y e n s ú l y  megítélése, mérlegelés. E 

tehetségnél fogva Ítéljük meg a kezünkbe vett tárgyak súlyát, 

továbbá más tárgyak és saját testünk egyensúlyát, miért is c 

tehetségnél fogva tudunk járni. Testi ügyességgel párosulva a 
tánezmüvészetnek és a testgyakorlatnak alapja; ki ezt nagy

mértékben birja, az bátran felcsaphat kötéltánczosnak, mülovar- 

nak, s ha hozzá még némi élez já ru l, akár ugrofineznek (po- 

jazzo) is
26) S z í n e m 1 é k , színkülönböztetés. Az emberi szem, 

mint szerv, csak a benyomásokat fogadja be s közli az agyban 

e tehetséggel, mely aztán a színeket egymástól megkülönböz

teti; ha tehát az agyban e tehetség nem volna jelen, úgy sze

meinknek mi hasznát sem vehetnők, valamint ha szemeinket 

elvesztjük, e tehetség nyugalomba , tétlenségbe sülyed , nem 

lévén szerve, melyen át a színek benyomásai ítélő széke elé 

felterjesztesscnek; azért e tehetség nem függ a szem jóságá

tól ; vannak igen messzelátók, kik a színeket nem különböz

tetik meg pontosan , és viszont rövidlátók, kik azokat élesen 

megkülönböztetik. E tehetségtől függ a színek összeállítása, 

azért a jó  festőben mindenkor nagy fokon van jelen.

27) II e 1 y e m 1 é k , tájékozás ; kinek e tehetsége nagy, 

nem egy könnyen téved el nagyvárosban. Tanulók, kik nagy 

mértékben bírják, a helyet is tudják, hol leczkéik minden be

tűje áll. A földleirók, csillagászok, tájfestök nem nélkülözhetik, 

jó  hadvezért pedig e nélkül épen nem képzelhetni. A helyvál

toztatás- és utazásvágy is ebből ered.

28) S z á m e m l é k ;  számolótehetség. A mathematikai 

tehetségtől különböző, mert létezhetnek nagy mathematikusok 

középszerű számemlékkel.

29) R e n d s z e r e t e t ,  rendező, szervező tehetség és 

rendképesség; pontosság- s szépizléssel párosulva: tisztaság.

30) T é n y e  m l é k ,  elbeszélő, történészi tehetség, ese

ményemlék. E tehetségnél fogva tudja az ember a hallott tör

téneteket ismét elbeszélni. A  történészek, újdondászok tehet

sége. Nagy ujságvágygyal és szóemlékkel a hirhordást, mihez 

ha meg a jó  akarat csekély, a pletykát szüli.

31) I d ő m é r é s ,  idötájékozás, ídőemlék; e tehetség 

által tudjuk elképezní óra nélkül is , hogy körülbelől mint áll 

az idő. A zenészeiben a taptartáshoz nélkülözhetlen —  azért 

czigányaink nagy mértékben bírják.

32) H a n g e m l é k ,  zenetehetség, az öszhang és átalán 

a dallamok, hangok megítélése és megkülönböztetése, zene

felfogás. Elgondolhatjuk, hogy czigányaink —  kik egész dara

bokat eljátszanak hangjegyek nélkül és gyakran egyszeri hal

lásra —  e tehetséggel nagy mértékben birnak, de telt is ám 

homlokuk azon helyen, hol ez fészkel. A hallással ép oly vi

szonyban á ll, mint a színemlék a szemmel; a süket Bethowen 

mestermüveket írt. Az énektehetség színle ettől függ.

33) S z ó e m 1 é k , nyelvésztehetség, szépízlés- és gon

dolkozótehetséggel ékesszólás; kevés gondolkozó erővel fecse

gés, s ha még a hirhordás, lelkiísmeretlenség és rosszívüség 
is hozzájárul, aljas rágalom. Nyelvek tanulására nélkülözhet

len. Fekszik elöl a koponya állapján, a szem fölött, azért kívül

ről nem látható, hanem ha nagy, a szemet előre tolja üregé

ből, honnét kinek szemei igen kiáltanak, (nem kell összetévesz

teni a nagy szemekkel) az, e tehetséggel nagy mértékben bír, 

és kerüld társaságát, mert ha gallérodon csíphet, jaj neked, 

agyonbeszél. Hiányából ered a szótlanság, hallgatagság, gyenge 

nyelvészképesség, minek a mélyen bentülö szemek legbiztosb 

je le ; szinte hiányából ered az a sok roszhangzatu vers.

9 ) T e s t i  ü g y e s s é g ,  kézi-ügyesség, összeállítás, 

szerkesztés, kézmivesség, tagjárlatás, művészet; szóval mü- 
taní képesség, építészet. Vannak nagyeszű emberek, kik ügyet

len tagjártatással bírnak, tánezra meg épen képtelenek, s írá

suk oly gonoszul rósz , hogy a nyomdai szedőkön és magukon 

kivül talán csak az Úr tudná elolvasni —  mindez e tehetség 

kicsiségéből ered. A tánezmüvész és egy művész sem nél

külözheti.

b) G o n d o l k o z ó  t e h e t s é g .

E  tehetséggel már az állatok nem birnak; egyedül az 

ember sajátja az.

34 ) Ö s s z e  h a s o n l í t ó  és  35)  k ö v e t k e z t e t ő  

t e h e t s é g ,  ítélő tehetség, előrelátás. Minden gondolkozás 

összehasonlítás- és következtetésből áll. E két tehetség a töb

biek fölött áll és uralkodik, mert míg a hangemlék a hangokat, 

a színemlék a színeket hasonlítja össze és különbözteti meg, 

addig e tehetségek a hangokat a színekkel sat. hasonlítják össze 

és különböztetik meg —  és így a világ minden tárgyai e tehet

ségek körében tartoznak — az emberi ész azért oly véghe- 

tetlen. A bölcsészet és minden elvont tudományok, minden 

elmélet e tehetségre tartozik, iránya azonban egyéb tehetsé

gektől függ, ezek nélkül egyéb tehetségeink csak fattyusarjat 

hajtanak p. o. a tréfa esetlen élezel, a szóemlék hasztalan 

fecsegést, a zenészet éretlen ezinezogást és a költészet idétlen 

műveket gyümölcsözik sat. Ezek kötik össze az okot a hatás

sal, az alapot a következtetéssel s így az eszméket szakadatlan 

lánczba fűzik, működéseik tehát az Ítélet, következtetés. Alap

jai a bölcsészeinek, bölcseségnek s a gyakorlati közéletben az 

úgynevezett okos emberek nagy mértékben bírják. Szintén



179 180

ezek kifolyása az előrelátás is , mely kicsiségekből sokat kö

vetkeztet. Az összehasonlító tehetség fekszik a homlok felsőbb 

része közepén, a következtető tehetség pedig kétfelöl mellette, 

azért egy tekintetre megtudhatjuk, ha valljon ez isten áldásai

val bír-e valaki.
Egy hely van még az ábrán a ? jegygyei, melyről még nem 

tudatik mily tehetségnek szolgál fészkéül, én azonban eddigi 

tapasztalásom után e helyre helyezem a szépízlést, melyet ed

dig az eszményiséggel összefoglaltak, holott ezek mindegyike 

külön alaptehetséget képezvén, egy kalap alá erötetni egy- 

átalában nem lehet; mert ki parancsolta meg az eszményinek, 

hogy egyszersmind szép is legyen; —  e törvény sehogy sem 

talál igazolásra, lehetnek valakinek nagy, merész eszméi, túlzó 

képzetei, a nélkül, hogy szépek is volnának; az ördög is esz

mény, minden gonoszságok legmagasb eszményképe, a nélkül, 

hogy szép volna.

Az elősorolt tehetségeket az ábrák útmutatása után kiki 

fölkeresheti saját vagy mások fején mutató és közép ujjávalí 

tapintás által.
Még néhány átalános vonást.

A  tetején púposán emelkedő fej vagy vallásosságra, min

den felsöbbség és tekintély iránti mély hódolatra mutat, a nye- 

regdeden horpadt fejtető pedig ennek ellenkezőjére. Az elöl

ről hátrafelé hegylejtként menetelesen vagy meredeken emel

kedő fejtető makacsságot, konokságot jelent. Az elöl lapos fej

tető a roszszivüség, részvétlenség jellege, az elöl magas pedig 

szintén ellenkezőt mutat. Kinek feje füle fölött széles mint a 

macskáé, az alattomos, ravasz (tán épen tolvaj). Egyátalán 

minden tehetség, ha hiányzik, épen elenkezöjét jelenti annak, 

mit nagy fokban képvisel és midőn valamely tehetségről e szö

vegben azt mondtuk, hogy hiányzik, az csak annyit jelent, hogy 

kis mértékben van jelen , mert nincs ember, kiben ugyanazon 

tehetségek mind meg ne volnának, csakhogy némelyekkel igen 

csekély adagban bír.
Valamely tehetség legelőször csak mint hajlam, aztán 

mint legyözhetlen vágy jelentkezik. A középszerűség a haj

lam- és a vágynál megállapodik, míg a lángész magának utat 

tör, kivívja a tért, melyen aztán teremtöleg működik.

Az őrültség valamely tehetség kóros állapota, mi annak 

tulos nagyságából vagy megzavartatásából e re d .----

De mondhatná valaki: ha az ember úgy is mindenre szü

letik, akkor a nevelés tán fölösleges is ? épen nem ; a tehetség 

csak pusztán tehetség, s ha valakinek keze van, az nem jelenti, 

hogy egyszersmind irní is tud, meg kell azt előbb tanulni. S 

valamint a kéz. a test gyakorlás által erősbül, ügyesebb lesz, 

így van ez az észszcl is, nagy befolyással bir erre a gyakorlás, 

alkalom, a kör, melyben élünk. Nevelés által igaz, hogy a 

gyenge tehetség soha nem leend lángészszé, de lehet azt erő

síteni, emelni, irányozni, mire különösen a lángésznek oly 

égető szüksége van, —  azért a nevelés isten után az ember 

második teremtője. Rósz indulalu gyermekeknél különösen 

törekedjünk mínélinkább kifejteni az értelmet; az érett, a bölcs 

ész , gonosz hajlamok fölött több hatalommal bir a világ min
den börtöneinél.

Az elsorolt tehetségek közűi az állatok is bírnak többek

kel, az alsórendu állatok legkevesebbel s így fokozatosan min

den felsőbb rendűek többel, míg az ember mindannyit és ezen 

fölül a gondolkozó tehetséget is egyesíti magában, mely kizá

rólag sajátja. Az emberben meg ismét egyik jobban kifejlett a 

másiknál, de vannak oly szerencsétlenek is, kiknek egy tehet

ségük sem áll jelentékeny fokon, s viszont oly boldogtalanok, 

kikben majd minden tehetség egyenlő nagy fokban van jelen ; —  

ilyen lehetett Alcibíad, kinek minden szép, jó  és minden rósz 

egyesült sisakja alatt.

De ez utóbbi eset nagy ritkaság , azért oly gyérek a nagy 

férfiak; mert a nagytehetségek mindig többed magukkal mint

egy csoportban szoktak ugyan megjelenni, hasonlag a kibúvó 

növénynyel, mely a földet fölemeli magával, a feltörő nagy 

tehetség is közvetlen szomszédját többnyire magával ragadja, 

így a füsvénység tübbnyire ravaszsággal s a tolvajság elövi— 

gyázattal jár; de az ily csoport csak a környező tehetségek rová

sára emelkedik ki, így a tolvajságot tényező csoport (a ravasz

ság, h írvágy, elővigyázat) legelőször is a lelkiismeretességet 

nyomja el.

Azt a kérdést tehetné valaki: ha a külső a szellem, a lélek 

kínyomata, hogy van a z , miszerint szép tehetsegü és lelkű 

egyének gyakran oly visszataszító alakkal bírnak, hogy ön
kénytelen felsóhajtunk: be kár e szép léleknek oly éktelen 

hajlékban lakni ? Ez igen természetes. Ha valakinek egynémely 

tehetsége a többiek fölött túlnyomón nagy, azok közt arányta

lanság áll be, mely a fej- és az egész külső alakban is kifejezi 

magát; szépizlésiink alapja pedig az arányosság és öszhangzat 

lévén: szemeinknek ez aránytalanság azonnal visszatetszik. így 

rendkívüli férfiak alakjai, vonásaik mindig bírnak egynémely 

feltűnő, sajátos kifejezéssel.

Végre az a kérdés merül fel: mi a czélja, haszna és ha

tásköre a agylélektannak ? Az agylélektan czélja megismerni 

az emberi szellemet nem csak átalánosan —  mint eddig a lé

lektan —  hanem különösen egyénileg az emberek szellemét, 

kikkel közvetlen érintkezünk, hogy gyakorlatilag azonnal hasz

nát is vehessük. mert e tudomány két megbecsülhetlen szol

gálatot tesz: i-ör megismertet azon emberek lelkiiletével,ké

pességével, szellemével, kikkel naponta érintkezünk; 2-or a 

nevelésnél kíszámitliatlanok lehetnek hasznai, miket itt hely

szűke miatt el nem számlálhatunk mind, azért szülőknek, de 

különösen nevelőknek, valamint azoknak, kiknek tisztük fontos 

hivatalokra, állomásokra egyéneket választani ki —  e tudomány 

tanulmányozását nem tudjuk eléggé ajánlani. E tan hatásköre 

közvetlen az ember tehetségeinek kinyomozása, a jellemkutatást 

csak közvetetten eszküzli, t. i. a mennyire az egyedül a ter

mészetes alaptehetségek kifolyása, mert a mi a jellemben a 

nevelés által sat. oltatott be , az e tudomány körén kívül esik, 

s csak azon tehetségeket kutatja, melyeket magunkkal 

a világra hoztunk. Ezért hibázna az, ki valakiben nagy 

zenészí tehetséget vevén észre, azt mondaná: kegyed jó  ze

nész ! vagy a festészi tehetségek után : kegyed jó  festő ! mert 

meglehet, hogy amannak kezében nyirettyű, ezében pedig ecset 

nem is volt soha. Azért a kutató csak azt mondhatja: ez zené- 

szi, ez festészi tehetséggel bir. Valamint egyetlen tehetség 

soha sem elég a jellem meghatározására, az mindig többek 

öszhangzatának kifolyása lévén: miért kitűnő összehasonlító, 

következtető tehetség, alakemlék és hosszú gyakorlat nélkül 

e tudományban csak kontárok maradunk; ha tehát valaki esa- 

latkoznék ítéletében, ne hibáztassa azonnal a tudományt. Ki 

azonban a megkívántaié tehetségek mellett, kellő gyakorlattal 

bír, az az ujjak tapintása nélkül csupán látás által is kitalálja a 

kitünőbb tehetségeket; de mível nem mindenkor láthatjuk az 

egész fejet, vagy azt kalap, haj —  fökép nőknél —  szemeink 

elől eltakarják, ujjainkkal tapintni pedig ritkán van alkalmunk, 

azért ilyenkor kutatásainkban az ábrázattanhoz (phisiognomica) 

folyamodunk, hogy a mit a fejen ki nem kereshettünk, az arcz 

vonásaiból olvassuk le; mi okból jövő alkalommal az ábrázattan 

ismertetését kisértendem meg.
Végül, részint hogy a hitetleneket megtérítsem . részint 

hogy a kétkedőket meggyőzzem, szükségesnek látom e tudo

mány történetét dióhéjban szorítva előadni, —  melyből kivi- 

láglani, miszerint az korántsem agyrém, mint némelyek oly 

ürümest szeretnék hinni és másokkal elhitetni.

Az agylélektan apja ti a 11 J ó z s e f  F e r e n c z  volt, ki 

is született 1757-dík évben Tiefenbrunnban a sváb földön. 

Már mint ifjú tanuló tapasztalta, hogy kik öt a künyvnélkülí 

magolásban fölülmúlták , mind kiálló nagy szemekkel hirnak
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bejutván az orvosegyetemben, az itt előforduló számtalan mű

szavak könnyű megtartásában itt is felülmúlták a többieket a 

kiálló nagy szemekkel birók. E tapasztalásból Gall szabályt 

alkotott, s következtető, s úgy is találta, hogy valamint a szó

emléket, úgy egyéb tehetségeket is fül lehet ismerni bizonyos 
küljelekböl —  s hogy a fej külalakjának kiilünbfélesége az agy 

alakjának különbféleségétöl származik, s hogy az agy külön - 

bűző részei, az emberi tehetségek különböző szervei. —  1785- 

töl, mint gyakorló orvos, Bécsben folytatá észleleteit emberek

és állatokon, melyeket e czelból maga nevelt. E kutatásoknak 

az lett eredménye', miszerint fölfedező, hogy az agy —  mely

nek szervezetéről ezideig semmit sem tudtak —  rostokból, 

idegekből áll, melyek a központból kifelé sugárzanak. E fölfe

dezés támogatá véleményét az agyszervek kiilönféleségéről. 

Kitalálva a lélek alaptehetségeit, tanát 1796-ban 39 éves ko

rában, kezdé hirdetni magán-felolvasásokon, melyeket nagy- 

számá hallgatóság előtt 5 évig folytatott, mikor is azok felsőbb 

rendelet által betiltattak.

1805-ben Spruzheim tanítványa- és barátjával elhagyva 

Bécset egész Németországot bejárta, hirdetve új tanát minde

nütt nagyszámú hallgatóság előtt —  mi felkülté a tudósok 

figyelmét s egész Németországban tárgya volt a hírlapi vitat

kozásoknak; a legnagyobb tudósok szóltak hozzá, maga H u- 

f e l a n d  is mellette nyilatkozott. —  A  két barát most Párisba 

utazott, tanuk itt sem részesült f e l s ő b b  kegyben, mit azon

ban tulnyomólag ellensúlyozott az, hogy C u v ie  r elismerte a 

hirdetett igazságot; de később, midőn I. Napoleon a franczia 

tudósoknak azt veté szemükre, hogy a vegytant egy angoltól, 

a boncztant pedig —• Gallra czélozva —  egy némettől tanul

ják —  Cuvier Gall tanáról kétértelmű véleményt ejtett. Pá- 

risban Gall több évekig tartott előadásokat —  s müvét is 

franczia nyelven adta ki. Ez idő alatt Spurzheim 1814-ben 

átment Angolországba, hol is megtalálta az új tan termékeny 

földé»; nem sokáig mulatott e füldün, mindazáltal eljövetele 

után, 1820-ban Edinburgban e tudomány pártolóiból egy tár

sulat alakult, egy lapot is inditott meg, mely mai napig is él és 

gyarapszik. Szinte egy angol nevezé el e tant phrenologiának. 

Spurzheim 1825-ben visszautazván Angolhonba, ott diadallal 

fogadták, mint átültetöjét egy tudománynak, mely e fűidben 

akkor már erős gyökeret vert.

Gall meghalt Párisban 1828-ban. Spurzheim pedig 1832- 

ben átment Amerikába, elhintendő annak termékeny földébe is 

az új tan magvait, —  de még ez évben Bastonban elragadta a 

kíméletlen halál. Müveit angol és franczia nyelven irta , s az 

agylélektan boneztani fölfedezéseiben nagy érdeme van.

Anglia sok városaiban léteznek társulatok e tudomány 
terjesztésére, s több fenyitő-, nevelő-házak és tébolydák e 

tudomány hőseinek igazgatására bízva, s noha még teljes áta- 

lánosságban nincs is elterjedve, de élvezi a jobbak és a sajtó 

helybenhagyását —  úgy hogy itt, magának egész egy irodalma 

van, fejlődő virágzásnak örvend, s mindinkább úgy kezdik 

tekinteni, mint a miveltség egyik kellékét.

Gall kikültüzése után Németországban az agylélektant 

majdnem egészen elfeledék — mígnem 1842-ben Combé, a 

nagy angol agylélektanár, heidelbergí előadásaival újra fel

külté a közfigyelmet, s azóta e tudomány Németországban is 

bír egy folyóiratot s több önálló müvekben nyilvánitá életét; —  

a tudósok újra felkarolták s újra tárgyát képezi több hírlapi 

közlések- és vitatkozásoknak. Legbuzgóbb apostola Sclievc 

heidelbergí rendkívüli tanár, ki újabban beutazá egész Német

országot, sikerrel hirdetve az új tudományt. Két könyvet is 

adott ki, egy kisebb a g y l é l e k t a n i  k á t é t és egy nagyobb 

müvet, a g y l é l c k t a n i  k é p e k  czím alatt; az első ezideig 

már három kiadást ért, ez utóbbi pedig kettőt.

És ezzel befejezem c közlést, melynek egyedüli czélja: a 

magyar olvasóküzonséget megismertetni egy szép tudomány

nyal, mely, hova hamarább kifejtve és elterjedve, megszünend 

csupán szép lenni, s kivívandja, hogy komoly arczára nem fog 

többé kétes mosolylyal tekinteni, hanem kalapot emel előtte 

az ember.

U J  -  Y  0 R K.
Ki tudná megfejteni melyik érdekesebb az ember e lőtt: 

visszapillantás a múltra, vagy a jövőnek kutatása? Ki ezt meg

magyarázza, az eltalálja azon érdek közti különbséget is, mely- 

lyel az ember nyugatra és keletre pillantani szokott. Kelet az 

emberiség bülcsöje, nyűgöt jövendő hazája ; —  kezdettől fogva 

egy önkénytelen, megmagyarázhatlan vonzalom vezeté az em

beriséget mindig és mindig tovább nyugat fe lé, s midőn már 

Európa és Afrika tengerpartjai mintegy elzárni látszának pá

lyáját —  hajóra ült és fölfedező az új világot. Európa benépe

sítő Amerikát és Amerika újra benépesitendi Ázsiát —  szaka

datlan körlánczolatban foly a természet türvenye, ezt küveti a 

végetlen világban minden, ennek van alája vetve az ember is.

Nem Inában nevezik Amerikát új világnak, különbözik is 

az a régitől mindenben, s mihelyt valaki e varázsföldre lép, 

azonnal átváltozottnak érzi magát. —  Amerikában egészen más 

az ember, ott újjászületik az ember. Mi a külünbség a n é h á ny  

és m i n den k i  közt, az a különbség létezik az európai és az 

amerikai polgár közt. Itt előjogokat élveznek nehányan, ott 
minden ember egyaránt bír előjogokkal, mi annyit tesz, hogy 

egyformák mind.

Az amerikai szövetség északi államairól szólunk, mint 

melyek előképei azon államszerkezetnek, mely amerikainak 

neveztetik s mely hivatva van egykor az egész új világrészen 

kiterjedni.

De elég is leend tán előzményül ennyi azon államról, mely

nek egyik legszebb városába akarjuk bevezetni olvasóinkat.

Uj-York, a hasonnevű állam fővárosa, mely nem csak az 

államban, de az egész szövetséges államban a legnagyobb. A 

ví z  és szárazföld váltakozásai fekvésének sajátos kiességet 

külcsünöznek. Jobbról balról víztől környezve, dél- és kelet

ről szigetek közt a tengerre néz k i, a legnagyobb vitorlás

hajók hemzsegik kürül, s a tengeri város minden jellemvoná

saival bir, míg ellenben másrészről a zöld halmok lánczolatai, 

melyek néhol szűkre is szabják láthatárát, szárazföldi városra 

emlékeztetnek. Ha ez óriás e kétoldaluságához még ifjúságát is 

hozzávesszük, oly képet látunk magunk előtt, melyhez a vilá

gon semmi sem hasonlítható. A várostól délre nyolez mérföld- 

nyíre van az uj-yorki rév tengerbe nyíló kapuja, a N a rro w s , 

egy szoros, melyet jobbról a Staten Island szigetén a Rich- 

inond eröde, balról pedig egy sziklákra épített vörhenyeg szí

nezetű torony, a Lafayette-eröde, három sor lőrésekkel véd, 

mely mügütt egy csinos laktanyával áll egy harmadik, a Ha- 

milton-erőde. Ez amerikai dardanellákon belől terjed a nagy

szerű öböl, melynek partjait gyönyürü kéjlakok és kertek éke

sítik, vize a legalacsonyabb állásakor is 21 láb mély, s estve

2 világító torony vezeti az utazót, melyek fénye 40mfüldnyire 

látható. A hajóállással szemközt ismét három megerősített szi

get áll annak védelmére —  az egész így együtt véve oly fel

séges nagyszerű látmányt szolgáltát a szemnek , melyet még 

Velenczéé sem inul felül. A víz felöl közeledve a városhoz, 

már messziről hallani a szakadatlan, még a hullámok zúgását 

is felülmúló városi zajt. A kikötőben, a rakhelyen, mindenütt a 

legélénkebb sürgés-forgás; a gőzösük csengetései, a hajós

nép kurjantásai, a kocsik zörgése, a felhúzott s leeresztett 

horgonyok csörömpölése, a beszélők zaja oly bóditó zűrré 

vegyülnek össze, hogy az ember alig képes saját szavát meg

érteni.



Uj-York a Hudson torkolalánál a Hudsonöbülben fekszik 

egy majdnem hat mértföldnyi földnyelv csúcsán a Mattan fél

szigeten, melyet nyugatról a Hudson, a másik oldalról pedig a 

keleti folyó képez, míg az átelleni partokon Jersey és Brooklin 

városok állnak vele szemközt. Meglehet benn különböztetni az 

ó v á r o s t  és ú j v á r o s t .  Az óváros nagyrészt aránylag 

keskeny szabálytalan és röges utczákból áll, melyeken azonnal
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világítja , a város közepén nyúlik el és egy másik szinte népes 

utczára , Bowery, ágazik. Egyébiránt Uj-Yorknak nincsenek 

nagy piaczaí és téréi, miket a széles utczáknak kell helyette

síteni ; azért mi Párizsnak a Boulevard-ok , Londonnak a Re- 

gentstreet, —  s Pestnek a vácziutcza, az Uj-Yorknak a Broad

way. Vannak több sétányai, de ezek is mind szükek. Az utczák 

majd mind egyöntetűek.
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meglátszik hogy épülésüket nem vezérlé semmi terv. Ellenben 

az újváros egyarányos utczahálózat, utczáí sínóregyenesek s 

gyakran */%— l'/ a  óra járásnyi hosszúságban és 80— 100 láb 

szélességben sugárzanak délről éjszaknak, átkeresztezve szinte 

egyenes, de kissé keskenyebb utczáktól. Az elsőket szántra

15-öt, sorutczáknak hívják, s előre ki vannak jelölve egész a 

Manhattan északi széléig, az utóbbiak a keresztutczák, szintén 

előre kijelülvék és számozvák, és már a 35-dik számig be is 

vannak építve, míg a terven 156 van kijelülve. Mint látjuk 

tehát Uj-York leendő utczáí egy elöleges, s már a téren mér

nökileg ki is jelzett terv szerint épülnek, nem pedig oly isten- 

igazában, mint a régi európai városok. Az utczákat név helyett 

csak számokkal jelülik, p. o. 1-ső, 2-dik, 3-dík sorutcza sat.;

1-ső, 2-dik, 3-dík keresztutcza. A talaj egyenes mint az asz

tal, s egyformán küvezettt. Ez építési módszerben ugyan nincs 

semmi vadregényes (sőt az egyformaság többször untató), de 

ezt hasztalan is keressük az amerikai jellemében, ö mindenütt 

számít és pontos, —  városait vonalzó szerint építi, házhelyét 

kiczírkalmazza — s csak kálkulusa jöjjön ki hibátlanul, nem 

sokat néz az aesthetikára, romanticára. Az amerikai a gyakorlat 

embere, ő a hasznosat mindenkor elébe teszi a szépnek és a 

jónak. És csakugyan az építési módnak is meg van a maga 

gyakorlati haszna, a lég könnyebben átjárja az utczákat, mi ily 
nagyvárosoknál m egbecsülheti előny. —  A óvárosban ösz- 

pontosul továbbá az üzérleti élet, míg az újváros szügeín alig 

látni itt ott egy boltot, északi részében (Above Bleek) pedig, 

hová a gazdagabbak telepedtek, csupán lakházak vannak, s míg 

az óváros utczái majd kidagadnak a nagy tolongástól, az újvá
ros utczáin alig látni egy-két embert.

A föutcza vagy az óváros életének buzgó tttere a Broad

way, majd 3 angol mérfüldnyi hosszú —  este ezer gázlámpa

Uj-York tübb nagyszerű középületeket számlál, melyek 

építési szabata nem sok ízlésre mutat, eredetiséget pedig csak 

egyben találhatni, és ez az egyptomi szabatra épített fogház, a 

Tombs, —  a többi mind európai minták utánzása. —  A börze, 

némely építészeti hibái mellett is homlokán 18 nagyszerű grá

nitoszlopaival s roppant kúpjával nagyszerű benyomást gya

korolna , ha egy aránylag szűk utczában nem állana, Ez áll a 

vámházról is —  ez egy valódi görüg templom —  és íme bal

ról magánboltok vannak hozzáragasztva!! Feltűnő a szövetség- 

csarnok, ebben esküdt meg 1780-dik év apríl 30-kán Was

hington az alkotmányra. A városház (Cityhall) 1812-ben épült 

fejérmárványból, díszére kir. palotákat múl felül s a szövetsé

ges államokban a legszebb épület, A 108 templom közül, me

lyekben az isten 30-nál több különbüző szertartáson imádtatik, 

a sz. Pál templom és a Triniti Church, szép épületek. Ez utolsó 

a városban a legszebb templom, került 400 ezer dollárba s 

csak 800 lelket fogad magába. Egyébiránt Amerikában minden 

művészeti ágán elümlík a képzeletszegénység, mivel többnyire 

az esetlenség is együtt jár. Amerikában, hol mindent oly nagy

szerű mérvben visznek k i, nincs egy valódi nagyszerű tem

plom, vagy színház. Az elsőnek oka a vallásfelekezetek soka

ságában található, de ez utóbbira egyéb mentséget nem talá

lunk, mint, hogy Amerikában a költészet vékony lábakon áll.

Sz. Pétervár szive a téli palota, Rómáé a vatican, Lon

doné a parliamentházak , llj-Yorké pedig a W  a 11 s t r e e t , 

melynek egyik kamrája a vámház, a másik a kereskedői bank. 

Nevezetességei közé tartoznak még: az egyetem, a columbia- 

collegíum nyivános könyvtárral és füvészkerttel, egy orvosse

bészi collegium érdekes gyüjteménynyel, a theologiai semi- 
narium, athaneum, természettörténeti lyceum, szépmüvészetek 

akadémiája sat. Uj-York az amerikai bibliai társulatnak, és a
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német nyelvet és irodalmat és egyéb ismereteket terjesztő tár

sulatok széke —  Amerika legjeletékenyebb kereskedő városa, 

s az egyesült államok kereskedésének középpontja, fökép pe

dig a könyvkereskedésé. A kereskedés előmozdítására számos 

bankkal és tengeri kármentesítő intézetekkel s egy kereske

dői kollégiummal bír. Kiilkereskedése évenkínt mintegy 300 

millió tallérra megy 2500— 3000 nagy tengeri hajó es 10 ezer 

partjáró köt ki öblében és 250 gőzösnél több gőzös tartja fenn 

közlekedését a tengerrel és belfölddel.

Uj-Yorknak a hajógyárain kívül leginkább posztó, kalap, 

b ő r , czukor, arany-, ezüstáru gyárai vannak, de nem valami 

nagy számmal; hajógyárai azonban nagy virágzásban állnak, — 

1850-ben 12 nagy tengeri gőzöst, 7 folyóí gőzöst és 3 elíp- 

pert —  mint itt a gyors partjármüveket hívják —  összesen 

37,145 tonna teherképességgel állították ki s ezeken kívül 

még 31 ezer hajó már munkában volt - s mint állítják, a gőz

hajók feltalálása óta innét 500-nál több gőzös került ki.

De tekintsünk kissé vissza a múltba is , és lássuk, mint 

lett Uj-York azzá, mi ma. Azon gyorsaságra, melylye! e város 

emelkedett, nagyobbodott és gyarapodott, a történetben több 

példa nincs.
1609-ben kutatta meg egy holland, Hudson a ma nevéről 

nevezett folyót, és 1612-ben a holland nyugotindíaí társaság 

alapitá Uj-Amsterdámot, a mai Uj-Yorkot, 1664-ben az ango
lok el s 1773-ban a hollandok ismét visszafoglalák, a rá kö

vetkező évben pedig az angolok másodszor is visszavették, 

kiknek uralma alatt egész az amerikai szabadságháborúig meg 

is maradt.
Uj-Yorknak 1699-ben csak 6 ezer lakosa volt, 1709-ben 

33,131, 1816-ban 100 ezer, 1820-ban 123 ezer, 1830-ban 

202 ezer, 1835-ben 312 ezer, 1840-ben 372 ezer, s 1850- 

ben 518 ezer lakosa volt, kik legnagyobb részt angolok, talál

tatva köztük számos nemzetek, hollandok, írek, négerek, s ma 

már kis számban magyarok, végre indiánok is. Miből látható, 

hogy lakosai száma az utolsó húsz év alatt megkétszerezte 

m agát, s ha e gyarapodás aránya tovább is így halad, úgy 

1870-ben legalább 1 millió 300 ezer, s a 19. század végén 3 

milliónál több lakost számláland. A város hossza jelenleg 1< 2 

német mérföld, szélessége */2 mérföld s terjedelme nöttön nő, 

évenként támadnak új városrészek —  s gyorsan közeledik azon 

id ő , mikor majd az óvilág Londonával nagyságban is meg fog 

mérkőzni. S ha ehhez még a város környékén levő s egykor 

vele bizonyosan összeolvadandó kisebb helyeket és városokat 

is —  melyek ma 130 ezer lakost számitnak —  hozzá vesszük, 

úgy 1900-ban Uj-York lakossága 4 millióig növekedhet, mikor 

aztán a világon nem ismerend magánál nagyobb várost.

Intézetei közül színházai nem állván megemlítésre érde

mes fokon, megemlitendök az „ A m e r i c a n  M u z e u m , “ 

mely is állatseregletet, képcsarnokot, színházat —  szóval, min

dent magában egyesít, mi csak a közönség mulattatására szol

g á l.—  Továbbá az amerikai müegylet képcsarnoka, azon egy

leté, mely 1850-ben 18 ezer tagot számlált s 90 ezer dollár 

tökével rendelkezett —  képcsarnoka ugyan nem mutat fel mes- 

termüvekel, de ily hatalmas pártoltatás következtében olyanok 

sem fognak sokáig elmaradni. —  A  „M e t r o p o 1 i t a n H o 

t e l “ a világ legnagyobb vendégfogadója, homlokban 520 láb 

hosszú, négy emeletes, 700 vendéget képes egyszerre befo

gadni és ellátni. A házhely, melyen állt 300 ezer dollárba ke

rült, építése és fölszerelése szintén annyiba; csak a márvány

ablak-, ajtó- és kundallópárkányzatok 20 ezer dollárba kerül

tek s az új házaspárok számára rendezett szobákban oly men- 

nyezetes ágyak vannak, melyek darabja 1500 dollárt ér; a 

szolgálatot 150 pínezér, több főnökök alatt teszi, a konyhában 

13 franczia szakács sürgölődik egy fő izelömester alatt, kinek 

fizetése fölér egy franczia megyefőnökével. Az egész intézet 

egy roppant órához hasonlít; a földalatti részében egy óriási
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üst áll befalazva, alatta örök tűz ég , benne víz forr, azon gőz 

előállítására —  mely hajtja a gépeket, mik az utczák batyuit 

és a fütöszenet az emeletbe emelik, a nyársakat forgatják, az 

étszereket a konyhából ki- és beszállítják, vizet mernek, mosó- 

és fürdővizet melegítnek és a kellő helyre el is szállítják. E 

vendéglő nem csak nagyságra, de belrendezés-, ellátás-, szó

val , mindenre uézve felülmúlja még London és Páris legelhír- 

hedtebb vendéglőit is. Vannak ezen kívül még nagyszerű éthá

zak , milyenek a Browne, Sweeney, Delmonico sat. étházak, 

ezekben naponta 40 ezer ember étkezik, nem csoda tehát ha 

tulajdonosaik az Above Bleeken egymásután építik a szép 

palotákat, s míg 12 órától 3-ig fehérkötényben a konyhában 

felügyelnek, tálalnak, 3 óra után pedig palotájukban förangu 

vendégeket fogadnak el.

De vessünk egy rövid pillanatot e város politikai és tár— 

salmí életére.
Az egyesült államok legtöbbjeiben a szavazási jog nem 

lévén census által megszorítva, átalános —  s így a polgárok 

közt a törvény előtt s a közigazgatási dolgokban sat. minden 

kivétel nélkül teljes egyenlőség uralkodik, de nem így a tár— 

salmí téren —  itt is vannak aristokraták, m a g u k a t  egymás

tól megkülönböztető várnák, mondjuk, magukat megkülönböz

tető , mert ezek köztörvényíleg semmi jelentőséggel nem bír

nak ; de a szabad állam fogalmához tartozik, hogy a polgár 

társalmi és magán életében teljesen szabad legyen —  és Ame

rikában házánál czímeztetheti magát mindenki grófnak, her- 
czegnek, czárnak , vagy akár zultánnak , tarthat egyenruhás 

cselédeket, pingáltathat kocsijára olyan czimert, milyen neki 

tetszik, ebben nem háborgatja senki, mert hisz ö szabad pol

g á r—  ám a választási urnáknál az ö szavazata is csak egyet ér.

Uj-Yorkban három rendű aristokraták léteznek: olyanok, 

kik az állam szolgálatában maguknak érdemeket szereztek, 

olyanok, kik Amerikában születvén, a bevándorlottaknál ma

gukat felebb tartják és olyanok , kik nagy gazdagsággal bír

ván, arístokraticus fényt űznek, van még egy osztály, és ez a 

legelső bevándorlott hollandok utódaiból áll —  de ezek száma 

igen csekély már. —  Az aristokraták külön laknak, a város 

nyugoti részében (Above Bleeker), melyről már szóltunk, van

nak külön sétányaik és még a templomokban is külön ülnek, itt 

t. í. a székeket árverezik, s természetesen mindenki erszényé
nek megfelelő helyen ül, ki széket nem vehet, az áll a templom 

közepén, előcsarnokában vagy az udvaron. Az arszlánok neme 

itt is nagy szaporaságnak örvend és három fajt különböztet

hetni m eg: az a r a n y d a n d y k a t ,  ezek a blazirt gazdagok, 

föjellemvonásuk: közönyösség minden iránt; az a r a n y o 

z o t t  d a n d y k e t ,  ezek a szűkerszényü mágnások, vagyis a 

kráglis szegénylegények, és a r é z d a n d y k e t ,  ezek a fino

mabb iparlovagok. Mi a kártyásokat, csalókat, tolvajokat illeti, 

e városban is ép úgy találkoznak, mint másutt — a zsibárus- 

ságot itt is az izraeliták kezelik, s ki a pesti vácziuton végig

ment, az Uj-York Chatemstreet-én (zsibárusuteza) nem fogna 

semmi újat látni. —  Végül egy szép vonást kell megemlíte

nünk az amerikaiak jellemében, ez a családosság és barátság

szeretet, rósz családapa vagy hütelen barát Amerikában még 

nem oly gyakori, mint nálunk, —  a férfiak egvátalában korán, 

gyakran 18 éves korukban nősülnek

Ennyit mondhatunk röviden azon fővárosáról azon újvi

lágnak , mely még gyermekkorában tanult apjától az öreg Eu

rópától, most midőn sihederré kinőtte magát kölcsönben visz- 

szaadja a leczkét, s míg neki a szépmiivészetekben mai nap is 

van mit tanulni tőlünk, addig az iparban, kereskedésben s főleg 

az erömütanban tanácsot kérhetünk tőle.

(J . L.)
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JELLEMRAJZOK A MADÁRVILÁGBÓL.
Az állatvilág változatos csoportjából régi idők óta külö

nösen a madarak keltettek az emberben figyelmet és részvetet 

maguk iránt. A pacsirta, gólya, csalogány, fecske, ősidők óta 

hallatják dalaikat, és a népajak ezer meg ezer dicsérő szóval 

kiséri őket légi útjaikon. Madarak nélkül maga a tavasz gyá

szolna , valamint a tél is nélkülök barátságtalanabb, ridegebb. 

Igaz, hogy az emlős állatok tökéletesebben szervezvék, s szel

lemi tehetségeik fejlettebbek. Az alakiló természet az emberen 

kivül talán mit sem teremtett nemesebbet mint egy harczimén, 

mely csatára hegyzi füleit, s valóban az elefánt és oroszlán 

hasonlíthatatlanul nagyobbszerüek; az agár és a zerge sokkal 

szebb állati alakok, mint akármely madár. De mindamellett úgy 

látszik, hogy az emlős állatok tökélye csak néhány kevés számú 

egyénben öszpontosul, sok közüle valóságosan csúf és mond

hatni utálatos. Ellenben a madarak közt alig van egy , melyet 

csúfnak lehetne mondani, és szervezetüknek lehető hiányai 

mellett is, a levegőnek e szárnyas népei bizonyos sajátságok

kal feltűnők, melyek a kedélyes vizsgálóban az irántuki rész

vétet a tökéletesebb állatosztály mellett, sőt fölött is biztosítják.

Már csak a madárfészek is , e puha ágy a zöld lombok 

között, a gondos szerelemtől szőve és őrizve, szerelmi daloktól 

körüllebegve, mily páratlan kép ! Hol van a természetnek oly 

csodája, mely kedvesebb, mely érzékibb volna ? A madárfészek 

után reszket a gyermek gyenge szíve és keze; és a férfi bá

mulva áll meg előtte és ott érzi az istenség meleg lehelletét, 

melyben minden él és képződik. És a madár maga! Mily könnyű, 

légi alak 1 Mily könyedén, szabadon emeli fejét magosra kar

csú, mozgékony nyakán; mily szépen domborodik melle a fel

hők és hullámok árja ellenében! Mily szép a tova vezető haty- 

tyuk puha sora; mily merészen és erősen áll a sas kifeszitett 
lábain. Éhez vegyük még a színek pompáját és a tollzat finom 

színvegyületét, melylyel a természet e kedvenczeít oly gazda

gon ékesité föl, a tarka takarót, szalagokat, csíkokat, a csil

lámló foltokat, szemeket, gyöngyöket, gyűrűket, az ércznemü 

tündöklést, a kék, zöld, veres színek játékait, a világló, tiszta 

eleven fehérséget és feketeséget. Hiszen maga egy varjú szür

kesége, nem az a színek felbomlása által származott szín, mit 

közönségesen e névvel nevezni szoktunk.

De mi a madarat legérdekesebbé teszí, s a mi által mint

egy kiemelkedik a mindennapi élet köréből, a repülés bámu

latos tehetsége. A repülés a természet egyszerű fiának valami 

ördöngösséget juttat eszébe. Boldog, boldog madarak! ott 

éltek, játszadoztok ti a teremtő örök boltozata alatt, holtér 

elég van számotokra, utaitok nincsenek kijelölve, kicsi és nagy 

egyaránt szabadon mozogtok határtalan hazátokban! Mozdu

latuk mily szabad , mily könnyüded! A méltóságos lengés és 

lebegés e suhanás és röpkedés, e nyilsebes rohanás, ereszke

dés és emelkedés, valóban mintha a lég szellemei merültek 

volna el pajkos játékba, és az emberi nyelv szegény e pezsgő 

életet az ő szenvedélyeivel, kedvével, kíváncsiságával, félel

mével, merészségével, ravaszságával tökéletesen visszatükrözni.

Nem említem a madarak vándorlásait, harczaíkat s más 
bámulatos ösztöneiket, hogy énekükről szólhassak. Igaz, hogy 

nincs mindeniknek hang adományozva, s éneklésről csak kevés
nél lehet szó; de ez által is , sőt ez által még inkább fölötte 

állanak a többi allatnak, mint repülésükkel. Az ének a madár 

titka és valója, és az ember minden időben értette e han°-oki t, 

melyek neki gyakran saját sorsát jelentették m eg; melyben 

most tettre bátorító felhívás, majd a közel veszély fenyegető 

szava hangzott. Alig tudjuk a lég vadoncz lakóit hangicsáló 

torok nélkül képzelni. A néma madár, mintha a természeten 

kivül állana, mindig magános igen gyakran zordon jelenség. A 

fokozatok, melyeket itt találunk, csaknem végtelenek. A han

goknak egész világa fekszik a holló-károgás és a fülmile csat

togása közt! Mily iszonyúan cseng a zsákmányt kapott halász

sas vijjongása, mily csalogatón szólít a gerleturbékolás, mily 

nevetséges a kanpulyka hurukolása.

És ismét mily változatosság van egyetlen madár hangjá

ban ! Most csacskán sebesen, most szelíden és hosszúra nyújtva, 

most zajosan, most hegyesen és töredezve, majd mélyen, tom

pán és szakadozva zeng : így e hangnak kifejezése van a meg

elégedés örömérzésére, a gond szomorúságára, a szerelem 
epedésére, a féltékenység haragjára , minden örömre, minden 

fájdalomra. Kell-e említnem a kedvet, melylyel minket a pa

csirta és csalogány első köszöntése eláraszt ? a szívifjodást, 

midőn homályos napok után az első napsugár dalra serkenti e 

mozgékony népet. Világos, hogy a madarak adják a természet 

szép ruházatjához a szépen zengő hangot, és azzal együtt a 

kellemet, melyet alegszellemiebb tulajdon soha sem szűnt meg 
az emberre gyakorolni.

Azok előtt, kik ilynemű elmélkedésekben gyönyörködnek, 

nem kell igazolnunk magunkat, midőn ez állatokat ily szellem

ben jellemezzük —  önként értetik, hogy e mellett a természet

rajzi osztályozást nem lehet, nem szabad feledni, de azért ez 

csak úgyszólva rámáját képezendi a szépészeti oldalnak. A fel

adat nem oly nehéz, mintha a növényeket akarnók így jelle

mezni, ott az előadásnak kellene a tárgyat élettel megajándé

kozni; itt az élet maga lép elönkbe. Csakhogy e feladat is ha

tárok közé van szorítva. Épen a repülés miatt, mely a madarat 

oly költőivé teszí, lehetlen a rajzolónak öt követni, s élesen 

kikerekített képben adni a tünékeny jelenséget. Ugyanezt 

mondhatni a madár hangjáról is , mentül gazdagabb, annyival 

bajosabban lefordítható. Ugyan melyik zenét is lehetne lefor

dítani! Végre sok madárnál az alak oly piczínyre apad, hogy 

csak tömegben hatnak, magukra nem; és ismét másoknak sok

kal nagyobb családi hasonlatosságaik vannak, semhogy külön

böző fajokra lehetne szétválasztani.

E körülmények közt czélszerübbnek véltem csak néhány 

föpéldányra szorítkozni, s mindenek előtt házi fajainkat emlí

teni meg, hozzájuk sorolva némelyeket, melyek mint közella- 

kók és szomszédok hozzánk közelebb esnek, vagy másként 
érdemelnek figyelmet.

A JÁRKÁLOK.

Az első madár, melyet az ember házi állattá változtatott, 

bizonyosan a tyuk volt, a hizlalás mestersége igen kedves 

ajándék lehetett, melylyel L a t e n a a deiosiakat vendégsze

retetükért megajándékozta. A földöni járkálásra utasítva, gond

talanul magvakat szedegetve és társaságba csoportozva, a ma

darak közül és úgy hasonlít a kérődző emlősökhöz, mint a lúd 

és récze a disznóhoz. És a hasznos baromhoz hasonlatosan a 

tyúk is követte az embert mindenüvé: szegény ügyefogyott, 

prózai teremtmény, melyből a madártermészet minden regé

nyessége s minden szellemi kialudt. Korlátoltság, alárendeltség 

a tyuk természete. Elmésséggel soha sem tették magukat 

híressé. Mily vakok férjeik mindennapi hűtlensége iránt! Mint 

megzavarodnak, ha egy gyermek csapatjuk mellett elmegy. 

Eszeveszetten rohannak össze-vissza, újból meg újból a falnak, 

a kerítésnek nyargalva. De épen e korlátoltsággal úgylátszik 

összeköttetésben vannak jellemének többi vonásai: szelídség, 

szorgalom, fegyelem.
A tyúk-faj mintegy az alsó polgár-osztályt képezi, és a 

tyúk rangjának korlátolt és szigorú fogalmai közt felnövekedve, 

egy pillanatra sem lép át kötelességei korlátain. Rebegö szel

leme gyűlöli az újítást és tulságoskodást. Neki nem lehet tudni 

azon kétes erényekről, melyeket mi f i n o mságnak, u r ¡Ság

nak, n ő b e  lségnek, vagy még épen műveltségnek is nevezünk. 

A fantaztikus vándorlás, a légbeni szabad himbálózás, a dal és



fészek mestersége, melyeket más madaraknál annyira bámulunk, 

ezeknél hiányzanak. Fentartja ősei szokásait, s ruházatához 

hasonlóan egész lénye s eszmélödése polgárias. Imádkozzál és 

munkálj! Maradj az országban és tápláld magad emberség

gel! — szól fiainak és leányainak, kiknek körében dünnyögve 

járkál fel s alá. És beszél az ö csendes nyugodt életéröl, az új 

és régi napokról, s midőn az egyiknek oktatást, a másiknak 

kedveskedő szavakat osztogat, illő komolysággal bólingat közbe 

közbe tarajos fejkötöjével.
Hasonlitnak azokhoz a tiszteletreméltó nagynénékhez, 

kiket már jobbadán csak a regényekből ismerhetünk, kik szük- 

keblüségökkel a szorgalmat, egyszerűséget, munkásságot és a 

régi idők szerény megelégedését megőrizték: régi szabású 

derék háziassszony és anya.

A hajnalló regellel meg

kezdődnek gondjaik, és csak 

midőn a nap lehanyatlik keres

heti föl nyugodt lélekkel tanyá

ját. Álmait egy elpazarolt nap 

miatti aggály sem zavarja. Mily 

elégedetten kotkodácsol, ha 

egyet tojt. Egy ilju költő „ö s z- 

s z c g y ü j t ö t t  k ö l t e m é 

n y e i t “, egy fonó nő téli estékeni szorgalmát nem mutathatná 
fel több hiúsággal. Mily örömmel szalad ha gilisztára bukkant 1 

s főleg ha még anya is ! Az a tipegés, keresés, kapargatás, 

csalogatás! Minden szemecskét szétharap a kicsinyeknek, s 
orrocskáik elibe rakosgatja. Mindeniket ellátja, csak magára 

nem gondol, s míg vizsgáló szeme a legkisebb férget is észre

veszi , éles tekintettel figyel a legkisebb veszélyre és szoron

gatott hangon szólítja gondatlanul szétszórt kicsinyeit, ha az 

ölyv a magasból fenyegetőzik. A kicsinyek pedig jó l értik any

juk szavát, hozzásereglenek, hogy kiterjesztett szárnyai alá 

rejtezzenek; ez a biztositó paizs és boltozat, melyről a gyilkos 

ölyv csőre lepattog. Mily anyai szívvel szereti a réczét, melyet 

vele keltettek k i , nem is gyanítván, hogy az idegen csak oda 

lopott gyermek. A rétre viszi magával, magvakat keres neki, 

kapargatásra akarja tanítani. —  De j a j ! ott egy patak csörge

dez, és a kis sárgás úszó, az oktatásra mit sem ügyelve, uj

jongva s kíváncsian tipeg a kedvelt elemhez, feltartózhatla- 

nul, mintha delejes kedvtől ragadtatnék. Már a hullámokon ját

szik. Hogy megrémült a szegény képzelt anya! hogy szaladgál 

a parton ide s tova! hogy in t, hogy kér, hogy kiált segélyért! 

Valóban megható, a szeretetnek emberhez illő szép példája; és 

megfogható, hogy miért méltányolták mindég és méltányolják 

ma is a kotlót minden ügyefogyottsága mellett. A  komoly 
P l u t a r c h  a szülői és gyermeki szeretet példányaikép állítja 

fel őket, az arábok a csillagok közé helyezték; és maga Krisz

tus nem kícsínylette nagy népéhözi szeretetét, a kotlónak kis 

népéhözi szerelmével egybehasonlítaní!“ És valóban az uj tes

tamentum képei között egyben sincs több bensöség és egy 

sincs jótékonyabb.

A KAKAS.

Mentül mostohábban van gondoskodva a tyúkról, annál 

jelentékenyebb a kakas; ezért már a régi mondaköltemények

nek kedvencz anyagul szolgált. Színének és szemeinek tündök

lése rég kivívták számára a tiszteletet. Jelképe a lángnak, tűz 

istenének , s ja j a gazdának, kinek csűre fölébe a boszú veres 

kakast ü ltet! Bátorsága és okossága miatt a rómaiak öt a böl- 

cseség- és had isteneinek szentelték, a görög hősök közül I d o- 

r a e n e u s  Trója előtt mint jelképet viseli pajzsán, mint még ma 

is a hadakozó népek czimerei közé tartozik a kakas. A mesék

ben ott van, szerepel minden időkben, a középidő tudós latin 

versekkel tisztelte meg, azután ismét mesékben rajzolják jelle

mét s dalokban dicsérik tulajdonságait.
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A kakas nagyratermettségét már buja tollzata elárulja. 

Melle pánczélként domborodik, szakálla ég. mint láng, tekinte

téből bátorság sugárzik, járása kevély, méltósággal teljes. Há

romnak van finom menése —  mond Salamon —  a negyedik 

csak jár. Az oroszlány hatalmas az állatok közt, senkitől sem 

fé l; egy kos fölfegyverzett homlokkal, egy kakas erő-övedzte 

lábakkal és egy király, kinek senki sem állhat ellent. Valóban 

a kakas uralkodásra született, rajta a legkisebb iz is fejdelmi. 

A madarak királya. Lassan, kimérve emelgeti fel lábait egymás 

után, gyakran még a lépés közben halogatva, szemeit vigyá- 

zóan majd ide, majd oda forgatva, hogy semmi se kerülje el 

figyelmét. Ha egy kapu alatt léptet el, hol egy lovas átmehetne, 

meghajtja fejét, nehogy taréját meg

sértse, annyira magosnak hiszi ma

gát. H ajár, ha á ll, rajta minden ne

mességet árul el. Mily gondolattelje

sen emeli fel vizsgáló tekintetét a 

felhővel fátyolozott csillagzatokra, 

vagy a hajnalló reggeli égen egye

dül s halványon fénylő holdra. De leg

derekabb, midőn ősi szokás szerint 

énekre készül. A fedélre repül, jobb 

lábát a bal elibe teszi, s ez félig fel

húzva marad. Ez a hősi lépés, a tulajdonképi szónoki állás. Az 

egész magasztos kinyomatot vált, fö és nyak fölegyenesednek, 

a mell feldagad, a szárnyak összecsattannak, és a szem, mintha 

élvezet vonná össze, elzáródik. És így egész páthoszszal, egy 
virtuóz öntudatával emeli fel bátor tiszta hangját.

De a komolyról komolyan is kell szólani. Éneklés a kakas 
hivatása, ez mutatja magos számozását, és H e r o d e s  

A g r i p p a  nem becsülte magát kevesebbre, mint a kakast, 

mert ennek, midőn éji útjában egyszer barátságosan köszönté, 

drága ajándékokat küldött. A pogány rómaiak és görögök, 

isteni valót sejtettek benne. Mahomed parancsolta, hogy neki 

hódoljanak, mint őrnek, ki az égiezredeket szolgálatukra fel

költi ; kérdeni lehetne H i ó b b a 1: „Ki ád bölcseséget az ember 

elrejtett szivébe , és értelmet a kakasnak ? “ Messze hangzik 

kiáltása, mint rezgő érez. Előle szaladnak az éj rósz szellemei; 

tengerről a hajós, s magános útjairól a vándor meghallja és 

öröm száll leikébe, mert az emberek otthonos küzellétét tanú

sítja. A gondolkozót kora munkára, a kegyest imára költi fe l; 
megrémíti a gonosztevőt, a könnyelműt bünbánatra serkenti, a 

földmivesnek megjelenti az elevenitö esőt, a betegnek a vigasz

taló reggel közeledését.
Midőn a többi madár szárnyán még harmat tündököl, már 

ö rég nyugtalankodik és hallatja hangját. Igen, a kakas örömek 

hírnöke, és nem lehet eléggé dicsérni. Kiáltása megszakasztja 

a csalóka állnak arany szálait, s a  lomha idegeket munkára, 

harezra, győzelemre kelti.
Azért nincs is állat, melytől úgy félnének, melyet oly ma

gasra emelnének. A kegyes építész a tornyok tetejére, a ke

reszt fölé helyezi, hogy mint intő és ébresztő az őr közelében 

lakjék; várak- és elhagyatott kastélyokról hallatja kísérteties 

nyikorgását. A harczi nép szekérvárakra helyezé. —  És ez 

a kakas legméltóbb helye, oda illik ö. Mert maga is harezos, 

viadalra kész, okos, merész, kitartó s becsületére féltékenyebb, 

mint akármely más állat. Ha egy más kakas jön birodalmába, 

elibe megy, s szárny-csattogtatva megtámadja. Taréja felpez- 

deredik, nyaktolla paizsként felborzad, szemei szikráznak, ha

talmas megrohanással igyekszik ellenét lenyomni, elgázolni. 

Ez hosszú, makacs harcz. Ha az egyik visszavonul, csak szín- 

leg teszi, s a harcz annál mérgesebben ujúl meg. Végre ellan

kadnak a szárnyak és lábak, akkor nyúlnak az utolsó Iegret- 

tentöbb fegyverhez. Jégeső szaporaságával osztják csőreikkel 

az ütést, s majd csepeg a vér nyak- és fejből. Utoljára az 

ellenség bátorságát veszti, tétováz, hátrál, szalad, leereszti

19!)
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szárnyait, szögleibe búvik, s kegyelemért esdekel. De a győz

tes nem engedi magát elámittatni, csapdos szárnyaival, űzi 

ellenségét, kit csak a leggyorsabb szaladás szabadíthat meg. 

A harcz el van dőlve, a győztes magos helyre száll, s bár vér

zik, de büszkén fölegyenesedve hirdeti győzelmét, mint hírnök 

szokta hadi trombitával. Ki bámulna még, hogy az indiánok, 

chiaaiak, angolok kedvteléssel nézik az ily vad kakasviadalt, és 

hogy a régiek harczías szelleme gyönyörködött s felgyuladt a 

kakas vitézségén? Nem említi-e Helian, hogy Themistokles 

sergének hanyatló bátorságát felelevenité, két kakas példájára 

utalva ? „Nézzétek, így kiáltott fel, ez állatok csupán a győze

lem dicsőségéért kiteszik életöket, és nem sziinnek m eg; ti 

pedig tüzhelyeiték-, isteneitek-, az ősök sirja-, a gyermekek 

bölcsőiért, mindenek fölött a szabadságért vívtok , —  és két

ségbe akartok esni ? Erre a hellenek neki bátorodva, győzel

met vívtak ki a barbarok fölött.

De a harczban is nem a harcz a czél. A kakas is a békeért 

harczol. 0  korlátlan uralkodó, de inkább bekeszeretö családfő, 

mint féltékeny zsarnok, egy zultán, kevély, uralgó; háremétől 

környezve, gondos férj képét mutatja. Mindeuiket kielégíti, 

egyik nejét sem hanyagolja e l , ha mindjárt kegyenczeit ki is 

tünteti. Csábitó szavakkal tud szerelmi kegyet nyerni. Rochanan 

rabbi azt mondta: Ha a törvény nem utasított volna, a kakastól 

tanulnánk linomságot, mely a tyúknak szépeleg, hogy meg

nyerhesse. „Ruhát akarok neked vásárolni,“ kotyog a tyúknak 

hízelegve, „ruhát, mely földig ér.“ És a kivívott győzelem 

után ünnepélyesen rázza fejét és kiált: „Hulljon le taréjom, ha 

lesz és nem vásárlók.“ (Talmud). A kakasban nincs ünösség. 

Ha például eledelre bukkant, hangosan szólítja övéit, mert a 

legkisebbet is megosztja velők, de az egész népből a legkisebb 

szemet se szabad érinteni egyiknek is , míg ö meg nem nyitja 

a vendégséget, az asztali társalgást is neki kell megkezdenie. 

Egészen a mi jó  régi öregeink házi fegyelmét gyakorolják. 

Egyetlen tekintete e nők uralkodójának elegendő az eltévedt 

tyúkot kötelességéhez visszavezetni. Es valóban ez még nem 

a legkisebb a kakas erényei közül.

A l f e n s i  P é t e r  papi oktatásaiban mondja: Fili ne sit 

gallus fortior te , qui decein uxores suas justificat, tu autem 

solain non potes castigare.

Azért becsülést és követést érdemel a kakas példája. Hét 

próbája volt a valódi lovagnak, hét fövonásban öszpontpsul a 

tökéletes kakas jelleme : ö gondos, bölcs, vitéz , becsületes, 

linóm , tele szerelemmel és uralkodni tud. A tyúkfélék közül 

még a pulyka és páva inegemlitendök. Két előkelő madár, ki- 

köllözöttck, kiknek már csak öltözelök is idegent árul el.

A  PULYKA.

A  pulyka a 16-dík század elején költözött hozzánk nyu

gatról, és 1570-ben ragyogott legelőször IX . Károly franczia 

király menyegzői asztalán. Legalább így tudósítanak. ha nem 

is épen hitelesen a mi szakács- és étmüvészeink, kikre nézve 

a pulyka egész időszakot nyitó jelenség lehetett, nem csak 

azért, mert az éldelet legkielégítöbb teljével kínálkozik, ha

nem —  Antonius Anthussal szólva —  azért is mert különböző 

részeiben az ízletességnek legszeretetreméltóbb változatossága 

rejlik. 0  az amerikai nemzeti madár, ékessége Lausania öser- 

deinek, s a bevándorlott magános laka mellett a reggel hirde

tője. A cyprusok és magnóliák tetején társas csoportban kö

szöntik a hajnalt, és a mély erősségek mértföldnyi távolban 

hangozzák kiáltásaikat. Ott, az ö hazájában, jóltermelt s kere

sett állat, és Franklinnak eszébe juthatott, hogy Éjszakamerika 

lobogóján czíinerül ragyogtassa. Ö e  békés, hasznos madarat 

választá a békés polgárállam jelképeül, midőn a többi biroda

lomnak örömest átengedte a ragadozó madarak harczías je l

képét.

Európában a pulyka elfajult, tollzatának aranyragyogása 

szürke vagy mocskos fehérbe ment által, mogorván, boszusan, 

mintegy hypokondricus dörmögő öreg, járdái a gazda udvarán, 

a tyúkok, lúdak pórnépét tekintetre sem méltatva. Komoly

sötét szeme tele boszusággal, ha 

nem lángol a haragtól. A harag

hoz kevélység is já ru l, mert a 

kanpulyka felfuvalkodott, mint 

egy koldus, de kevély, nemes. 

Ekkor ö, hurukkolva , s dulva- 

fulva megy a fal hoszszában, 

tollai mind felborzadnak, tarka 

hatalmas legyezőként kiterül, s 

lebocsatolt szárnyai zúgással 

karmolják a földet. Teste idét

lenül felpuffad, forr benne a 

méreg, nyakáról lecsüng a hú

sos gallér, a sajátságos mellszörök felegyenesednek, csőrére 

egy csodálatos vérvörös orr n ő i, mely húsnyalábként lóg le 

onnan. És mi űzi e sötétkék dühöt nyakába, arczába ? Semmi, 

csak a gazdasszonv csinos veres köténye, vagy a háziúr skár- 

látszín mellénye. Ő egy túlzó conservativ. Mint a haragos bival 

gyűlöli a romboló elem színét, tőrként szúrja szemét, és a sze

gény bárgyú állat tombol, dühöng, lármáz, míg a forradalmi 

veres szín látköréből eltűnik, vagy tehetlen haragja önmagától 

kialszik. A kanpulyka akaratja ellen bohócz, ö boszankodik és 

mi nevetünk.

Egyébiránt a kanpulyka haragossága s boszúsága mellett 

is nagyon szerelmes természetű , s a hódolatok , melyekkel a 

nőstényt ostromolja, elég mulatságosak. A szenvedély egészen 

vakká teszi, úgy hogy az amerikai vadász a nőstény pulyka

hang utánzásával elébb ez állapotba helyezi, míg a vadászatot 

reá megkezdené. Felfújt orrtaréjjal s kiterjesztett farkkal ke- 

vélyen jár körül, s hurukkolva felel minden hangra, a kakas- 

kukorikolásra, a bagoly-huhogásra, egy füttyre, egy lehulló 

ágra , a távol lövésre. De alig sejt veszélyt, alig vesz észre 

legkisebb gyanús mozgást, mindjárt fölegyenesedve hangos 

átható kiáltást hallat, s hosszú léptekkel nyargal a sűrűbe.'

A PÁVA.

A páva a tyúkok közt úgy á l l , mint a hattyú a ludak és 

réczék közt, és mégis alig van nagyobb különbség, mint a Juno 

lélektelen és Apolió kedvencz, szellemdús madara között. Mily 

nemesen komoly, egyszerűen kevély, mily ószerű az egyik, s 

mily boszusan-hiu, mily idétlen kevélykedö , mily ujdivalu a 

másik. Apává ázsiai. Ékszertől tündöklő ruhája csillogása rög

tön elárulja rajta a pompaüzö keleti származást. Nincs madár, 

sőt nincs állat, melyre a természet színgazdagságát pazarabbul 

szórta volna, és midőn ö ezer meg ezer szintöl ragyogó far

kát kiterjeszti, s mesterileg szőtt fényét, árnyéklatait fitogatja, 

könnyen megérthetjük , hogy mondhatta Chrysippus c madár

ról, hogy csak farkáért van teremtve. Salamon hajóhada a távol 

Ophyxban járt utána, s Nagy Sándor az indiai égalj becses mu- 

tatványakép küldötte Görögországba. Mint színi mutatványhoz 

tolongtak az atheneiek ez állathoz, melyet még nem láttak, s 

melynek éleiét N. Sándor szigorú törvényekkel védelmezte. A 

római lulkényes fényűzésnek volt fentartva, hogy díszélekként 

asztalára vigye, s nyelve- és velejéből készült nyalánksággal 

ingerelje túlterhelt gyomrát. E  szokás a középkoron át fentar- 

totta magát, s különös jelképes jelentőség volt hozzá kötve. A 

lovagok a pávára esküdlek, midőn kalandszerüségben egymást 

felülmúlták. így tettek pávafogadást a jó Filep udvarába gyűlt 

lovagok, a keresztes harezra, midőn a törökök Konstantinápolyi 

elfoglalták.
A páva hiúsága méltán vált példabeszéddé. Ha megdicsé
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rik, vagy ha a lyúk közelébe j ö ,  kibontja a virágos, pillangós 

kereket, fölemeli büszke nyakát, »kellemetlen macskanyávo

gást hallat: az irányában közönyös tekintet elöl elvonul, toll— 

változáskor szégyen

kezve magányt keres, 

hogy kopaszságát el

rejtse. Mély szenvedé

lyekre nem alkalmas, 

de távol van a kan

pulyka nevetséges ke

vélységétől is. —

Hogy valóban szép 

legyen, hiányzik raj

ta a szellemi kifeje

zés és a kopasz fej, 

a fehérgyüriivel kerí

tett szemek épen oly 
kevéssé válnak díszére, mint a rövid mocskos láb. Repülése 

csak vergődés, mely nem nagyon emeli a föld fölibe; s mégis 

örömest keresi fel a közel háztetőt, kerítést, kéményt, szóval, 

magos helyet, hogy onnan bámultassa magát. Vastag teste s 

uszálya, lassú, csüggeteg menésre kénytetík, melyet nyaka 

ingadozó mozgása még nehézkésebbé tesz.

öregnapjaiban kiüt belőle a macska-természet, veszekedő, 

roszkedvü lesz, oly jellemvonás, mely a vénülő hiúság sajátja 

szokott lenni. (J . F .)

A CSILLAGOK KAGYOGÁSA.
(Cotta Iternh. után).

A csillagos éguek mindenik barátja bizonyosan vette már 

észre, hogy azoknak tekintete vagy látványa, nem csak a lát

ható csillagok számára és azon magasságra nézve, melyben 

egyesek koronkint feltűnnek, hanem világításuk módja szerint 

is, igen egyenlőtlen. Néha úgy tűn fel nekünk mindenik csil

lag, mint csendesen világitó pont, máskor pedig mintha fénye 

erősen mozogna avagy változnék- Ez utóbbi állapotra nincs 

illőbb nevezet a c s i l l a g o k  r a g y o g á s a -  vagy t ü n d ö k 

l é s é n é l ,  mi egyébiránt a bujdosókon sohasem mutatkozik 

oly erősen, mint az állócsillagokon. A mi körünkön ezen ra

gyogás észrevehető olykor, különösen tiszta és hideg téli éje

ken, és ekkor légkörünkben a linóm jég-tük képezésével össze

köttetésben lenni látszik ; de némely forróövi országokban sok

kal erősebb és gyakrabban észrevehetőnek mondatik.

Ezen ragyogás vagy tündöklés nem valami s a j á t s á g a  
a csillagoknak, hanem csak a l é g k ö r n e k  különös á l l a 
p o t a  idézi elő.

A r a g o következő észrevételt tesz róla: Főleg megjegy

zendő a csillagok t ü n d ö k l é s e - ,  vagy ragyogásánál a szín

változás. S e változás sokkal gyakoribb, mintsem arról a ren

des vizsgálat értesít. Ha ugyanis a távcsőt megrengetjük, ez 

által a szemlélt csillag képét egy v o n a l b a  avagy k ö r b e  

változtatjuk, és ezen vonal- vagy körnek minden pontjai 

e g y e n l ő t l e n  szinüeknek tetszenek. Ha a távcsőt mozdu

latlan hagyjuk, akkor mind e tarkn képeket egymás fölött s 

azért fejérnek látjuk. A sugarak, melyek valamely lencse gó- 

czában (gyúpont) egyesülvék, öszhangzólag vagy nem ösz- 

hangzólag mozognak, kiegészítik vagy szétdulják egymást, a 

szerint mint a rétegek , melyeken átfutnak, e vagy ama törést 
eszközük.

A vörös sugarak egyesülése magában feldúlatík, ha azok 

jobbról és balról, felülről és alulról beesve, egyenetlen törés- 

erejű álladékokon mennek át. Mondók, feldúlják egymást, mivel

a törerő különfélesége, mely a vörös sugarak rombolásának 

megfelel, nem ugyanaz, mely a zöld sugarak feldulását esz

közli, és viszont. A vörös sugarak szétdúlása után f e j é r  ma

rad v ö r ö s  n é l k ü l ,  azaz z ö l d .  Ha ellenben hullámtalál

kozás (Interferenz) által a zöld dulatík fel, akkor fejér kép 

marad zöld nélkül, azaz v ö r ö s .

A nagy átméröü bujdosók nem- vagy kévéssé ragyogá

sának megmagyarázására meg kell gondolni, hogy egy ily 

csillag körénye (Scheibe) sok magukban tündöklő csillagok 

halmazának tekintendő, melyek különböző színezetű képei, 

viszonos fedezés által közösen fejér öszbenyomást hoznak elő, 

Ha egy diaphragmât vagy átlikasztott fedőt teszünk a tárgy

lencsére, úgy a csillagtányérok egy sor v i l á g í t ó  g y ű r ű 

t ő l  környezve látszanak. Ha a látüveglencsét lebocsátjuk, ak

kor a csíllagtányér átmérője nagyobbodik s közepén s ö t é t  

p o n t  támad. Ha még mélyebben sülyesztjük alá, akkor a sötét 

pont helyébe ismét egy v i l á g i  t ó  lép. Ismételt sülyesztés 

újra fekete pontot hoz e lő , és így tovább. Ha a távcsőt azon 

pillanatban, melyben egy fekete központ látható, egy oly csil

lagra irányozzuk, mely nem ragyog, úgy az marad, mint volt 

előbb. Ha ellenben a távcsőt ragyogó csillagra irányozzuk, 

akkor a kép központja váltogatva setét és világos. A központ

nak ezen elenyészése s isméti feltűnése mutatja egyenesen a 

sugarak változó hullámzását. Hogy ezen nagyított képek köz

pontjában a világosság távollétét megfoghassuk, meg kell gon

dolnunk, hogy a tárgyüreg által szabályszerüleg megtört suga

rak csak a góczban egyesülnek ismét s következőleg csak ott 

hullámtalálkozhatnak. Ezen nagyobbodott képek, melyek e 

sugárokat előhozzák, mindig t e l j e s e k  maradnak (lyuk nél

kül). Ha a látűveg bizonyos helyzeténél a kép közepén lyuk 

mutatkozik, ez úgy történik, hogy a szabályosan megtört suga

rak a köralaku rekesz (diaphragma) szélén meghajlott suga

rakkal hullámtalálkoznak. A tünemény nem állandó, mert a 

sugarak egyik perczben hullámzanak , a másikban nem , mivel 

őket az egyenlőtlen törerejii léghullámok átmetszették. Ezen 

észrevétel szolgáltat tehát bizonyságot azon szerepről, melyet 

az egyenlőtlen törerejii léghullámocskák játszanak a csillagok 

sugáritól átfutva, melyek csoinócskáí igen vékonyak.

Mindezekből tehát kitetszik , hogy a csillagok ragyogása 

a világosság h u l l á m t a l á l k o z á s i  t ü n e m é n y e i h e z  

tartozik. Miután a csillagok sugáraí egy oly légkörön futottak 

át, melyben egyenlőtlen meleg, egyenlőtlen sűrű, egyenlőtlen 

nedves hullámok vannak, a lencse gyúpontbani egyesülésüknél 

szüntelen v á l t o z ó  b e l t e r j ü é s  s z í n ű  képeket, tehát oly 

képeket Tormáinak, mint a minők ragyogásuknál mutatkoznak. 

A tündöklés pedig a távcső góczán kivül is mutatkozik. Azon 

magyarázatok, melyeket G a l i l e i ,  S e a l  í g é r ,  K e p l e r ,  
D e s c a r t e s ,  H o o k e ,  H u y g h e n s ,  N e w t o n  és J o h n  

M í c h e l l  felhoztak, nem megengedhetik. Y o u n g  Tamás, 

kinek a hullámzás első törvényeit köszönjük, a ragyogást meg- 

fejthetlennek tartja. A korábbi, felszálló és mozgó gőzök általi 

magyarázatnak helytelenségét már azon körülmény is bizonyítja, 

hogy a ragyogást vagy tündöklést puszta szemekkel látjuk.

A csillagok tündöklése meleg országokban különösen a 

l é g k ö r b e n  l e b e g ő  s o k  v í z g ő z n e k  eredménye. Azért 

veszít a légkör átlátszóságában és sugártörése n a g y o b b o 

d i k .  A vizgöz ugyanis állandó, de igen egyenlőtlen mértékben 

létező elegyedése a légköri levegőnek. Elegyiilésének meny- 

nyisége függ az elgözölgő víz fölepének nagyságától és a le

vegő mérsékétöl. Minden hőfok (Warmegrad) meghatározza 

ugyanis a levegőnek vizgöz általi külön telülési fokát (Sätti

gungsgrad^ mely át nem hágható.

Minél m a g a s a b b  a mérsék, annál több vízgőz kívánta

tik ezen telülési állapothoz; a fagypontnál (0  grad) p. o. egy 

köbmérő levegő telülési állapotban csak 5, 4 gramm, vízgőzt 

tartalmazhat, 10 fok melegnél ellenben 9, 7 grammot. Ha tehát
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a nedvességgel teliilt légmennyiség mértéke 1 e n y o m a t i k , 

keletkezik avi z  l e s z á l l á s a ,  legyen bár az k öd , harmat, 

eső vagy hó; ha f ö l e m e l k e d i k ,  még több vízgőzt fölve- 

hetési képessége áll elő.
Közvetlen eredménye ezen törvénynek a z , hogy a föld 

meleg tájékain a levegő rendszerint sokkal t ö b b  nedvességet 

tartalmaz, mint a hidegekben, mely különbséget azonban érzé

kek által épen nem vehetni észre, minthogy minden vizgőztartó 

a telülési fok alatt semmi nedvességi benyomást nem hoz elő. 

S ő t, az átalán igen sok vízgőzt tartalmazó meleg lég mindig 

száraznak tetszik, péld. a nedves ruhák hamar száradnak, ha a 

telülési fok mértékét még el nem érte, míg a korosb hidegebb 

légfolyam átalán sokkal kevesebb vízgőzt foglalhat magában, 

s még sem működik száritólag, mert vízgőzzel telült.

Mivel pedig a légkör nedvességi állapotjára nem egyedül 

a mértéket kell meghatározni, hanem a v i z g ő z k é p z ö d é s e  

lehetőségét is , azaz a szomszédos vizfölep nagyságát, tehát a 

légkör nagy száraz földeken által réndszerint sokkal kevesebb 

vízgőzzel telült, mintsem a tenger fö lött, vagy tengerparti 

tájakon.

A  l é g b e n  l e b e g ő  vízgőzt (jó lm eg kell különböztetni 

a látható vizpárától péld. a ködben és felhőkben) láthatlan, 

átlátszó közönséges értelemben, de nem átalánosan. Nagy 

mennyiségben hoz elő kisebb behatásokat az átmenő világos

ságsugarakra, mint épen a csillagok ragyogását, és egy más 

világossággyengitést, melyet Humboldt A. a „Természet szem

lé le tében e szavakkal ir le: „Megkisértém az esős idő beál

lását és az azt hirdető jelenségeket leirní. Az égnek mély és 

homályos kéksége származik a gőznek a száraz légbeni teljes 

feloszlásából, A  cyanometer (kéklenymérö) vílágosb kékséget 

mutat, mihelyt a párák kezdenek alászállni. A fekete folt a déli 

körben ép azon mértékben homályos lesz, a mint a légkör 

átlátszósága fogy, és ezen változás a közel esőt hirdeti (vagy 

előpostája). Épen úgy elenyész aztán a magellani felhők fénye 

(nubecula major et mínor). Az állócsillagok, melyek előbb 

csendes, nem rezgő fénynyel, mint a bujdosók világítottak, most 

már a tetőponton ragyognak. Mindezen tünemények eredmé

nyei a s z a p o r o d ó  é s  a l é g k ö r b e n  l e b e g ő  v í z 

g ő z n e k . “ Könnyen megfogható, hogy ezen tüneményeket 

főleg a föld meleg tájékain veszik észre, hol a légkör átalános 

göztartalma épen a melegség miatt különösen nagy lehet.

Egyébiránt a légköri nedvesség gőz- és pára- (köd) ál

lapota közt egyszersmind átmeneti állapotnak is van helye, 

valószínűleg olyképen, hogy egymástól elkülönzött (egyenkén- 

tezett) g ö z h ó l y a g o c s k á k  képződnek, és ezek hoznak elő 

aztán némi különös láttani tüneményeket a légkörben , mint a 

n a p t á n y é r v ö r ö s ü l é s é t ,  a nap és hold u d v a r a i t ,  stb.

A  csillagos égnek ezen, a légkör állapotától eredő tüne

ményeit szükség mindenkor jó l megkülönböztetni azoktól, me

lyek a c s i l l a g z a t b a n  vagy a csillagok v i l á g í t ó  e r e 

j é b e n  valóságos v á l t o z á s o k  által hozatnak elő. Az elsőb

bek hasonlitnak a szem a l a n y i  befolyásai- vagy csalódásí- 

hoz a nézésnél, ha ugyanis a földet egy oly s z e m n e k  gon

doljuk, mely a csillag-világot szemléli. Ezek az alanyi állópont 
altal felte telezett tünemények.

BASTÁNOK DÉLI-OROSZHONBAN.
Odessa körül s ennek vidékén a kerteknek egy különös 

nemét lehet látni; ezek a kísoroszok d i n n y e k e r t j e i k ,  

melyeket ők magok b a s t á n o k n a k  neveznek. E szó vala

mint a foglalkozás is nagy valószínűséggel a tatároktól szár

mazott át a kisoroszokra; és most ílyféle bastánok nem csak

Krímia és Kaukasus határainál, valamin) a kaspi tengeren túli 

nagy Tatár-, hanem egész déli Oroszországban is találtatnak, 

meddig csak a pusztai kövér föld s a kísoroszok elterjednek, 

a kozákok földjein, egész Ukrajnán keresztül föl Kiewig, Char- 

kowíg és Saratowig. A bastánok terményei legszorosabban üsz- 

sze vannak kapcsolva az azon vidékek, különösen pedig Odessa 

lakosainak életével; míg szinte a földeg minőségéhez vannak 

alkalmazva s magok nemében tökéletesek.

A bastánokban látható legfőbb növények majd mind a k a- 

b a k o s a k h o z  (Cucurbitaceae, tökfélék) tartoznak, ilyenek 

a s á r g  a-és g ö r ö g d i n n y é k ,  u g o r k á k  stb. Ezek ter

mesztésére, különösen pedig a görögdinnyére, mely a bastá

nok koronája, és déli Oroszország kedvencz gyümölcse, a leg

nagyobb gond fordittatik. A nevezett növényeken kívül elő

jönnek még a bastánokban: napvirág, hagyma, retek, török 

köles, tengeri (kukoricza), paradicsom alma; Krimia és Odessa 

körül, átalán a déli tájakon még b a k  l a j a n  (ugorkanem); 

más semmi. A bastánokat a puszták sajátos konyhakertjeiiil kell 

tekintenünk, melyekben mindazon gyümölcs és zöldség ter- 

mesztetik, melyeket alakosok leginkább szeretik, s melyek 

termesztését az égalj és a pusztai földeg mindenek előtt elő

segítik.

Hogy a dolog fontosságát és érdekét világosan átláthas

suk, szükséges először az egyes gyümölcsök tulajdonságait s 

hasznát tudnunk. Mindenek előtt a g ö r ö g d i n n y é r ő l .  Úgy 

látszik, mintha a természet ezen kitűnő , leves (lé =  Suppe, 

leves =  saftig) gyümölcsfajt különös tekintettel a pusztákra 

teremtette volna. Valamint Afrika homoksivatagaín az aloek, s 

Délamerika Llanosaín több pozsgárfajok (Cacten) az ottani 

állatok és emberek számára szomjat oltó nedvet tartalmaznak; 

épen úgy tenyésznek a sivár és száraz pusztákon a görög díny- 

nyék, melyek főleg a legszárazabb évben vékony száraik és 

gyökereik által legédesebb s legiiditőbb levet szívnak magokba. 

Az egész déli pusztaságon oly nagyra nőinek, s oly levessé s 

édessé érnek, hogy azon vidék legnagyobb jótéteményei, s jó  

forrásvíz jeles pótléka gyanánt tekinthetők. Hogy különösen 

szomj-oltókul tartatnak ama vidéken , bizonyítja a kísoroszok 

beszédmodora , ha egy görög dinnyét akarnak enni. „Nagyon 

szomjas vagyok,“ mondják ő k , vesznek egy görög dinnyét s 

azt megeszik, mi által szomjingereiket lecsillapították. Minden 

reggelinél s ebédnél korsó viz helyett görög dinnye van asz

talukon, s kenyerük, szalonnájok mellé közbe közbe harapnak 

belőle, míg mi ilyenkor vizet szoktunk inni. A jógürög  dinnyék 

belseje úgy sem más, mint téjfelfélekép megaludt lé, mely ma

radék nélkül elolvad a nyelven. Az ottani emberek különös 

móddal metszik föl e gyümölcsöt. Először héját veszik le ott, 

hol a szár volt, s aztán ezen lehámozott részre állítják; ekkor 

lemetszik tetejét és több egyenközü bevágást tesznek hosszá

ban, de úgy , hogy az egész még összefüggjön. Az így elké

szített görög dinnyét az asztalra teszik, s az étkezők onnan 

szedegetik a szükségelt darabokat. Majdnem hihetlen , mennyi 

görög dinnyét hoznak ott vásárra. Kis városokban is , milyen 

Poltawa, egész hegyeket láthatni belőlük vásáron. Mindenki 

szereti enni a szép és üditö gyümülcsüt, s az előkelő asztalán 

épen úgy található, mint a szegényén. Sok ember reggelire 

gürög dinnyét eszik, mint nálunk kávét isznak, s ha a pusztán 

keresztül utaz, soha sem fogja elhanyagolni, hogy néhány ily 

dinnyét ne vessen szekerébe. A pusztákon tübb vidék van, 

melyek dinnyéi különösen híresek , így Ukrajnában , Tichwin, 

Akjerman. Odessába Krimiából hozzák a legjobbakat gőzösön. 

Érdekes nézni, hogyan vásárolnak be dinnyéket az ismerők. 

Ök részint a gyümölcs külsejéből már megítélik annak belse

jét, részint ujjaíkkal kopogatnak rajta, s a hang után következ

tetnek belsejének minőségére. Azért is mindegyiken kopogat

nak, míg azt ki nem találták, melyet legjobbnak gondolnak. A 

görüg dinnyék e helyeken oly édesek , hogy mindenütt ezukor



nélkül eszik azokat. Mert gyöngédek s nagyon romlékonyak, 

azért több módot gondoltak ki, hogy sokáig föntarthassák azo

kat. A legjobb mód abban á l l , hogy agyaggal körülboritják s 

így teszik el a pinczékben. Ezen mód által a legkésőbb télig 
tarthatók fönn. —  A görög dinnyéknek több faja van; néme

lyek fehér, mások sárgás, míg ismét mások rózsapiros hússal 

bírnak. Ez utosókat tartják sokan a legjobbaknak.

Görög dinnyék után jönnek a s á r g a  d i n n y é k .  Ezek 

is igen nagy mennyiségben termesztetnek. Szekérszámra vannak 

a vásáron, s gyakran láthatni az utczán rongyos koldusokat, 

kik száraz kenyerök mellé sárga dinnyét esznek. Jóságára nézve 

azon magas fokot azonban e gyümölcs el nem é r i, melyet a 

görög dinnye; mi különösen onnan látszik származni, hogy a 

sárga dinnye különös kertészi gondot és mívelést kíván, hogy 

finommá érjen; ilyent pedig a kisoroszok nem fordítanak reá.

Számtalan tökfaj termesztetik a bastánokban. Sehol sem 

láthatni oly nagyokat s oly különös ídomuakat. Némelyek ha- 

muszinüek, mint a pusztai ökrök, s gyakran oly nagyok, mint 

egy jókora lisztes zsák; mások világos mezőn szabályszerüleg 

tiz sötétzöld sávot mutatnak; némelyek röfnyi hosszuk s e mel

lett csak egy vagy két hüvelyk vastagok; némelyek parányi

ságuk által tiintelik ki magukat, melyek alakja hasonló egy 

fából esztergályozott körtvélyhez, vagy egy tekéhez; míg ismét 

mások, mintha a természet az embereket rá akarná szedni, 

színre, alakra és nagyságra egészen a narancshoz hasonlíta

nak. A logcsodálatosabbak gömbölyű, lapos alakkal bírnak; 

alul mintha csinos lábaik volnának, fölül 10 hasonló nagyságú 

púppal, se 10 középén, mintegy fogantyuúl egy nagyobb kinö

véssel bírnak, s egy bezárt üveg pélkét tüntetnek elő. Ezen 

utósó fajoknak húsa nagyon száraz és fás, azért nem ehetők; 

inkább csak ékszerül és csinosításul szolgálnak. A narancstö

köt az alsóbb osztályú embereknél mindenütt láthatni a szek

rényeken poharak és csészék közölt, úgy mint Hollandban a 

tengeri kagylókat. A pélke-idomu tököket be is szokták fog

lalni, s úgy, mint a kokusdíót, kis edények gyanánt használják. 

A többit eladják a vásáron gyermekjátékszer gyanánt.

Tökök után jönnek a z u g o r k á k ,  melyek minden orosz 

háztartásban , nem csak délen, hanem az északibb tájakon is, 

fölötte nagy szerepet játszanak. Semmit sem szeret az orosz 

inkább enni, mint ugorkát. Az utazó gyakran kénytelen a ven

déglőben egyedül ily étellel beérni, mert mást nem kap hamar

jában. Az oroszok a görögöket „fGzöld görögöknek“ —  se- 

lonnoi Grek —  csúfolják, mert ezek sok zöldséget esznek. De 

ezen szemrehányás bizonyos tekintetben jobban mondható az 

oroszok ellen. Nem ritkán láthatni asszonyokat és leányokat 

minden osztályból, hogy a kertben ugorkát szakasztanak s nagy 

ízléssel nyersen megeszik.
A r e t e k r e  nézve ugyanaz á l l , mit az ugorkákról mon

dottunk. —  Mi a vöröshagymát illeti, erre nézve lényeges és 

jellemző különbséget találunk a kis- és nagyoroszok között; 

ezek t. i. a vöröshagymát, mint almát harapják kenyerükhöz, 

míg amazok azt a lemetszett kenyérdarabon összezúzzák, aztán 

reákenik. Ha a népeket szokásaikban vizsgáljuk, a természetet 

tanulmányozzuk; mert a különböző cselekvésmodor csak hoz

zászokásból származik, mi a népek sajátos, kirívó, s mondhatni 

változatlan jellemét fejleszti ki. Valamint a ló máskép szokott 

legelészni, mint az ökör, úgy minden nép sajátságos modorban 

eszik. A kisoroszok szakácskönyvében egy hagymamártalék 

úgy adatik e lő , mint a martalékok koronája. Ok a szalonnát 

vörös és fokhagymái összezúzzák, aztán az egészet felolvaszt

ják a tűznél, s a martalékot ráöntik minden önnönmagában 

száraz ételre.

A p a r a d í c s o i n a l m a  (pomme d’amour)a bastánokban 

rendkívüli nagyságra és szépségre fejlődik. Láthatni nálunk is 

elég nagyokat, de ezek nyomorékok és törpék Odessa és a 

pusztaság paradicsomalmáihoz képest. Késő nyáron kocsiszám
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hozatnak az odessai vásárokra, s minden egyes kitünően szép, 

biborszinü s ökölnyi nagyságú. Izök kellemes, egy kévéssé 

savanyus. Ha az ember mindezen gyümölcsöt a piaczon látja, 

már előre fölingereltetik étvágya, s oly ürömre gerjeszt, mint 

valami tökéletesnek látása. Ezen gyümölcs itt „pommador“nak 

neveztetik, valószínűleg eltorzítása e szónak: pomme d’amour. 

E gyümölcsökhöz még a „baklajan“ áru l, mely az odessai, 

valamint Krimia minden vásárain nagyon gyakoriak. E gyü

mölcs sötétes violaszinü, alakjában s nagyságában az ugorká

hoz hasonlít. Csak egyfélekép eszik, t. i. sütve s hústöltelékkel 

megtöltve. Ez által a húst és zöldséget egyszerre pótolják, s 

némileg a nagyoroszok húspástétomát helyettesítik.

A  bastánok maghozó növényei közöl első helyet foglal a 

n ap  v í r  á g  (napraforgó). Ezen virág, mely nálunk inkább 

dísznövény gyanánt szolgál, a puszták lakóinál fontos szerepet 

játszik. Ezen emberek, különösen pedig a kisoroszok, mindig 

harapnának és rágicsálnának valamit; roszul érzik magukat, ha 

ezt nem tehetik; azért nálok d ió , kurrabó (sz. Jánoskenyér) s 

több ílyféle jelentékeny áruczikkek közé tartozik; de harapási 

viszketegségöknek ez nem volt elég, azért iparkodtak tulajdon 

országokban többféle csontárt (Kern) és magot termeszteni, 

melyeket szétharaphatnak. Ide tartoznak a napvirág magvai is. 

Utczasarkokon, falukban, mindenütt áruitatnak, szinte a görög, 

sárga dinnye s tökmagvak is. Vannak kofák, kik egyedül 

csak e magvakkal üzérkednek. Alig tudjuk elképzelni azon 

ügyességet, melylyel az ottani emberek e kis magvak húsát el 

tudják választani héjaiktól; egész nap rágicsálnak ilyeneken. 

Ki a lélekvándorlást hiszi, az azt fogja mondani, hogy a kis— 

oroszok vagy a magtörö madarak fajából eredtek , vagy egy

koron ezen állatok testébe vándorol lelkök. Ha utaznak, közön

ségesen egy egész érett napvirágfejet vesznek hónok a lá , s 

egyenkínt szedegetik ki onnan a magvakat. Ezen növények 

rendkívüli nagyokká nőnek evidékekeu. Egy napvirágfej gyak

ran öt lábuyi körszélü. A szárak a kertekben kar vastagságúak, 

s mint a fa, több ágakra oszlanak, melyeken 20— 30 fej csüng. 

A bastánokat távolról megismerhetni sárga napvirágaikról, mert 

ezek a legmagasabbak e kertekben előjövő növények közül. 

A t ö r ö k  k ö l e s  és t e n g e r i  inkább csak ékítésül szol

gálnak a kertekben, mert ezeket a mezőn nagyban is termesztik.

A bastánokban semmiféle tartós növény nem termeszte

tik, hanem minden csak tavasztól őszig tart, azért minden év

ben újra kell ültetni vagy vetni. —  Közönségesen minden pusz

tai lakosnak van háza közelében vagy mezején tulajdon kis 

bastánja, melyben kedvencz gyümölcseit termeszti. Városok 

közelében pedig az ily kertek és növényeik különös és jelen

tékeny iizlettárgyak, különösen Odessában, hol azokkal legin

kább a bolgárok foglalkoznak. Ezen emberek a város közelé

ben, vagy szinte annak közepén egy, 6 egész 18 hold nagy

ságú földet bérelnek ki, hol magoknak kunyhót építenek s apr. 

kezdetén elkezdik kertészi munkáikat. Közönségesen kemény 

pusztaföldet választanak, mert pusztaföldben jobban nő a dudva. 

A füvet kiégetik, s a hamu jó  trágya gyanánt szolgál, mire 

elkezdik ültetéseiket. Ritkán van a kert egyes táblákra osztva, 

miért is a bastánok a föld legtarkább konyhakertjei. Sövényze- 

tül vagy köles, vagy tengeri, vagy paprika szolgál. A paprika 

beczöí (Schote) a pusztákon a legfontosabb fiiszert adják, mely

nek pálinkánál, lénél, martaléknál, reggelinél stb. nem szabad 

hiányzania. A kert körül tőröket hánynak, hogy egy bizonyos 

nyulfaj, mely a dinnyemagokat nagyon szereti kártételeitől meg

óvják ültetvényeiket; akkor kérik az istent kezdetben egy kis 

esőért, azután tartós szárazságért, s hagyják növényeiket csí

rázni, zöldelni, virágzani s megérni. Munka kevés van, s a  

bastaníkoknak (így nevezik a kertészeket), alig van más dol

guk, mint őrködni az ültetvények fölött. Késő nyáron, midőn a 

dinnyék érnek, különösen vigyázniok k e ll, hogy a mindenütt 

csavargó kutyáktól, melyek a dinnyéket különösen szeretik,
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megóvják ezeket. Oct. kezdetén majd minden be van takarítva, 

s marhák legelnek a kertekben. J ó ,  egészben száraz, s annak 

idejében nedves években a bastaníkok fáradsága elegendökép 

meg van jutalmazva. De ha az aratás roszul esik k i , mi szinte 

nem marad ki, akkor káruk annál is nagyobb, mert a magkölt

ségek igen magasra rúgnak. —  i. —

LEGÚJABB GAZDASÁGI ESZKÖZÖK, GÉPEK.

TÚRÓ-EKE A LENMIVELÉSHEZ.

A  len mívelésére Németországban W olf Ede Gothában 

1850-ben egy Ienmivelö iskolát alapított. Ez iskola tanárai 

nem csak előadásokat tartanak, hanem kimennek tanítványaik

kal a falukra, és fölkeresve a mezőkön a len alá való földet, és 

a felett az egybegyült falusiak hallattára tartanak tanítványaik 

előtt értekezéseket. A föld tulajdonosa az iskola segítségével 

míveli lenét, a nélkül, hogy ezért valami díjfizetésre kötelez- 

tetnék. Az iskola szerszámokat is viszen magával, mikkel szinte 

díj nélkül működik. Ha pedig kenderét pénzzé akarja tenni, 

megállapított áron W olf urnái szinte eszközölheti.

A gothaí kormány e termelési ág emelésére mindazon 

helységeknek, melyekből ez iskolába tanítványok vétettek fel, 

ajándékoz ingyen Ienmivelö szerszámokat u. m. egy túró-ekét, 

egy vetésfogasolót, egy zúzógépet.

Az iskolai tanfolyam egy évig tart. A tanításban gyakor

lat és elmélet karonfogva járnak s úgy intézik azt, hogy a hall

gatók kiképeztessenek annyira, miszerint otthon községeikben, 

az itt látottakra megtaníthassák polgártársaikat. A  vizsgálato

kat dicsérettel kiálló tanítvány jutalmul a len míveléséhez szük

séges szerszámokkal ajándékoztatik meg. A tanszak alatt min

den tanuló ingyen részesül lakás-, fűtés-, világításban, étekkel 

ugyan nem láttatnak e l, de naponkint 10 p. garas segédpénzt 

húznak.

A talaj mélyebb mivelése és átalán czélszeriibb mező

gazdálkodás kívántatik a lenmivelés emelésére. A talajnak kellő 

mélységre megmunkálásához különösen alkalmasak 1-ör a túró

eke, ennek segítségével a barázda alá 8 — 12 hüvelykre leha

tolhatni, tehát még egyszer oly mélyre. 2-or tarló-szaggató 

eke, tarlón igen jó l szánt, valamint a leghoszabb szálú trágya 

alá-szántásához is igen alkalmas. Ezekéket W olf maga készít

teti Gothában megrendelés után előleges fizetés mellett.

Irlandban a lenmivelés emelkedése igen nagy, 1848-ban 

csak 53,863 acre területen veték, 1853-ban pedig már 

175,495-ön.

GABNA-, MAG-, FÜ-. GYÖKÉR-, GYÜMÖLCS- ÉS FÖZE- 

LÉK-SZÁR1TÓ KEMENCZE.

Ha a gabna nem száraz, úgy a malomkő azt csak laposra 

dörzsöli, a nélkül, hogy hajából a lisztet kinyomná. A kő éle 

ily körülményben csakhamar eltompulna, a vágás bedugulna és 

az őrlés hiányos lenne. A gabnát tehát az őrlés előtt megned
vesíteni (hacsak tán a liszt elporlásának megakadályozása te

kintetéből nem) czélellenes eljárás. Anglia- és Amerikában, 

sőt a jó  új német mümalmokban is , a gabnát következőn szá

rítják. A tisztított gabnát, mit némely malmokban még meg is 

mosnak, egyarányosan kiterítik egy szérűn, mely lyukakkal 

sűrűn ellátott téglákból áll, mely lyukakból meleg és száraz lég 

sugárzik a szérű alatti csövekből fölfelé. Mível pedig a gabnát 

nem lehet hely sziike miatt igen vékonyra kiteríteni, azért 

gyakran kell lapáttal forgatni. De ez azon munka, mely közben 

a gabnapornak a légcső- és tüdőreí veszélyes hatásának ki 

vannak téve, és bebizonyult tény, hogy e gabnapor ez egyé

neket lassankint kiszárasztja és a sírhoz közelebb vezeti. E ve

szély elhárításából indíttatva állitá fel Marsch Silvester Ame

rikában száraztó kemenczéjét, mely több kísérleteket kíállván, 

ma rendes használatban van. Marsch gőzgép által hajtott szi

vattyúk segélyével ereszti a meleg léget a gabnán át. A gabnát

4 hüvelyk magasan 20 láb átmérőjű vaslapra teríti k i, mely 

mindenütt apró lyukakkal van beborítva. É lap egy, 5 lábnyi 

magas falazaton nyugszik, úgy hogy alatta egy bő zárt ür ma

rad , mely egy sok csövekkel ellátott kályhát foglal magában, 

melyben a kívülről beszívattyúzott lég megmelegszik. Kifelé a 

légnek a vaslap lyukain s így a gabnán á t , mely ekkép igen 

gyorsan és teljesen megszárad, van csak útja. De minden elő

nye mellett is van e módnak egy hiánya, t. i. hogy a száraztás 

alatt a gabna minden mozgás nélkül van; mert a lyukacsokon 

átjövő lég folyása bármi nagy legyen is, e czélra nem elégsé

ges, nem is említve, hogy említett apró lyukacsok csakhamar 

bedugulhatnak. Azért sokkal tökélyesb e részben Angliában 

Bethellnek egy régibb készüléke. Ebben (képünk a gépet át

metszve mutatja) a megem

lített száraz lég a gabnának 

erőmütaní mozgásba hozata

lával párosultad működik. A 

gép négyszög alakú tok

ból A á l l , ebben görhenge- 

rekre C  vásznak B vannak 

húzva, melyek egyidőben, de 

váltakozó irányban mozog

nak. A száraztandó gabna egy 

garatba U öntetik, és egy ki

vájt henger segélyével min

dig egyenlő mennyiségben 

ereszkedik az első forgó vá

szonra , mely azt lova viszi, 

míg az átellenbeni végén a 

második mozgóvászonra lenem esik, s innét így tovább kétszer, 

mígnem végre a levezető csatornán /■' a gépből kihull. A gabna 

e mozgása közben a G csövön a gépbe meleg száraz gőz öm

lik s végre a felső // csövön a polyva- és porral együtt eltá

vozik. E gép nem csak az egyszerű, de az oly veszélyes por 

befolyását is mellőzi.
E kemencze nem csak a malomban, de gazdászali, gyógy

szerészi és erőmütani czélokra is használtathatnék némi módo

sításokkal, mint füvek, magvak , gyökerek , gyümölcs és főze
lékek szárítására.
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ÚJ BORLOPÓ.

E  kis hasznos eszköz, melyet itt képünk ábrázol, arra 

szolgál, hogy a lopó alkalmazásánál a szájjali szívást mellőz

hetővé tegye , minek, sok esetben, 

mint rósz illatú , maró, és mér- 

ges folyadékoknál, hasznossága szem- 

beötlő. Egy ruganyos léghatlan, p. o. 

kaucsukzacskót a lopó hosszabb szá- ’

rára kötünk úgy, hogy mindkettő bel— 

részei összeköttetésben álljanak. Ha j

most a lopót használni akarjuk , ak- 

kor rövidebb szárát a folyadékba j

eresztjük. A hosszabb szár egyik nyi- ^>¿1 

lását ujjunkkal azonnal befogjuk és '

kezünkkel a zacskót összenyomjuk; a ,

a lég azonnal kimegy a C  nyíláson a

folyadékon keresztül, s mihelyt a zacskórai nyomással felha

gyunk, a lopó az alsó nyíláson 01) azonnal folyatni kezd.

TIGRIS-VADÁSZAT.
A tigris-vadászat ideje martius közepétől junius végéig 

tart. Ez idő tájban a patakok ki lévén száradva, a tigrisek 

kénytelenek a nagyobb folyók bokrokkal benőtt partjain ütni 

fel tanyájukat. Vadászatuk különbféle. Némely vidékeken azon 

hely közelében, hová prédája maradványait hordá, kunyhót épí

tenek , melyből, midőn este visszatér, golyózáporral fogad

ják. De legcsodásabb azon mód, melylyel a tigrist Keletindia 

északi tartományaiban vadászszák. Midőn a tigris nyomait föl

fedezték, több bennlakó összeáll, faleveleket tépnek és azokat 

egy madárenyvnemü kenöcscsel bevonják. E  leveleket azon 

útra hintik , melyen a tigrisnek mennie ke ll, úgy hogy enyves 

oldaluk fölül legyen. Mihelyt a tigris egyre rálép, azonnal le 

akarja azt magáról szabadítani, mozgásai mindig hevesebbek

lesznek, először lábaival, aztán egész testével, mi közben mind

inkább több levél ragad r á , mígnem magát dühében földhöz 

üti és elkezd henteregni, ez által ismét csak jobban belekeveri 

magát; a levelek szemeit, orrát és füleit ellepik, mely állapot

ban éktelenül ordit, s az odasietek könnyen agyonlövik.

Ha a tigrisek száma igen nagyra szaporodott —  vagy mu

latságból valamelyik ind fejedelem hajtó tigrisvadászatot tart, 

ezer meg ezer embert kirendel, részint gyalog, részint ló 

vagy elefántháton. De gyakran kis vadászatot is tartanak, s ez, 

mivel a ló a tigristől annyira fé l, hogy nincs erő , mely előtte 

megállásra birja , többnyire elefántokon történik. A tigris lát

tára ez is nyugtalankodik, de könnyebben rendre lehet útasítni, 

úgy hogy a tigrist bevárja, s midőn ez nagy fejének ugrik, ter

jedelmes füleibe ragaszkodik, iparkodik azt onnét lerázni, mi 

ha sikerül, vagy agyarával átnyársalja , vagy mozsárlábaival 

összezúzza —  mi közben a vadászok is igyekeznek azt lelőni, 

mi legtöbbnyire sikerül is. Ha a tigris az elefánt orrmányát 

leszakasztja, akkor természetesen vége a játéknak, az elefánt 

rövid időn kim úl; de ez ritka eset, mert az elefánt már ösz

tönből magasan feltartja orrmányát, s agyaraiba várja az ellent, 

melyekre ha azt sikerült felnyársalnia, akkor mulatságos nézni, 

mint korbácsolja orrmányával a megesett tigrist, körülbelül 

olyformán, mint preczeptoraink szokták a lábuk közé kapott 

pajkos gyerekeket. A keresztülnyársalás többnyire úgy törté

nik, hogy azon pillanatban, mikor a tigris neki ugrik, hirtelen 

letérdel, hogy az egyenest agyaraiba essék. (L . a képet).

De lássuk e vadászatot egy szemtanú leírása után. Egy 

két angolból álló társaság, mely épen meghallá, hogy a Kelet- 

indiában gyakran oly félreeső falvak közelében több, a lako

sokat háborgató tigris mutatkozott, azonnal elhatárzá e vada

kat fölkeresni. E czélra két elefántot szereltek fe l, melyek 

mindegyikén egy ült az angolok közül, ez előtt az elefánt nya

kán a hajcsár (m ohout), mögötte pedig az elefánt farán egy 

ind szolga. A hajcsár és a vadász közt több puskát és egyéb 

fegyvert erősitének meg az elefánton. Víg kedélylyel és jó  

reménynyel folytaták utjokat, míg a komoly hajcsár rövid nyár

sával szótlanul igazgatta elefántját. Utjokban több zergét és

ragadozó madaratver- 

tek fö l , míg végre az 

említett faluk egyikét 

elérték , mely is sürU 
vad bokroktól voltkö- 

rülvéve, hol a raga

dozó vadak és a leg- 

mérgesebb kígyók ké

nyelmes szállást ta

láltak. Alig akadtak a 

gyalog ösvényre, mely 

óra járásnyira kanyar
góit egy vad füvei be

nőtt sötét erdőn ke

resztül a faluhoz. Ele

fánt e szűk utón nem 

járhatván, a vadászok 

közül négy, közelebbi 

tudósítás szerzése vé

gett, gyalog ment be 

a faluba. Végre kiér

tek a tisztásra; egy 
12holdnyi mívelt föld 

volt ez, annyi t. i. 

mennyi az itt elszórt 
nehány nyomorult vis

kó lakóinak sovány
TigrifVídiszat elefánttal. — Metszette R i e d l .  táplálására szükséges

volt. Ez elszigetelt re-
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mete emberek bizalmatlanul és nem szívesen fogadták őket; de 

megtudva szándokukat azonnal udvariasabbak lettek, annál in

kább, mert még egy tegnapi szomorú eset emléke nyomta ke

délyüket. Az előtte való este mindenki csendesen szundikált, 

midőn a viskók egyikéből szivrepesztö sikoltás jajdult fel —  a 

tigris egy öreget falt fel. A segítségre szaladok a vadra zárták 

az ajtót, s hogy agyonlöhessék, a viskó tetejét bonták fel, de e 

közben a szalma behullt az öregtől égve hagyott lámpára s 

közte egy ind is, a szalma meggyűlt, az indet a tigris megölte 

s az öreggel s a tigrissel együtt szénné égett.
A lakosok mondák , hogy még két tigrist láttak. A négy 

angol még megtudakozta , hogy hol lehetne azokat legbizto

sabban feltalálni, aztán visszatért.

A vadászok most a mondott irányban megindulva egy 

folyóhoz értek, itt elefántjaikat megúsztatták és itatták, e 

folyón túl erdő vo lt, melyhez alig hogy közeledtek, midőn az 

elefántok egyszerre mind feltárták orraikat, bőgtek s első lá

baikkal kapálni kezdték a földet, mi közben azonban hegyezett 

füllel s kis szemeiket az erdőre szegezve bátran lépdeltek előre.

„Á llj! tigrist láttam —  kiáltott az egyik elefánt hajcsára 

a megette ülő angolhoz —  czélozzon azon helyre, hol ott a fii 

mozog, fejét láttam, s mihelyt felbukik lője meg.“

A tigris fölemelkedett s az angol és a mögötte ülő ind 

rálőttek, de nem találták. Nemsokára egy 9 láb hosszú tigrist 

láttak a folyón átúszni, utána úsztattak elefántjaikon a vadászok 

is, de a tigris megugrott előlük.

Most a part magas nádja közé mentek utána s végre fel 

is találták. E l akart ismét ugrani, de körülvették, kétségbeesett 

dühvei ugrott tehát az egyik elefánton ülő angolnak, de az ele

fánt agyarába esett, az elefánt agyarával a földre csapta; ez 

nem volt elég, neki ment újra, lábaival úgy összetiporta, mi

szerint nem lehetett ráismerni, tigris-e vagy struczmadár. Az 

elefánt e hőstettét a vadászok szűnni nem akaró örömriadása 

követé.
Visszamenet az egyik vadász nyerge igazítása miatt hátra 

maradván a többitő l, midőn azok után sietne, egyszer csak 

megállt elefántja, s egy az előbbinél nagyobb tigris ordítva 

ugrott elő és rohanta meg, sikerült neki az elefánt gégéjét úgy 

megragadni, hogy az összerogyott, s úgy belekapaszkodott, 

hogy az elefánt nem bírta lerázni többé. Esés közt legelsöbb 

a hajcsár pottyant le, az elefánt reá, agyon is nyomta, az angol 

és a másik ind azonban messze elrepültek s sértetlenül, a nél

kül, hogy a tigris észrevette volna, odább álltak, a többieket 

elérték, ezek fölszedték őket elefántjaikra és visszaindultak az 

elmaradt elefánthoz. A tigris még nem győzte egészen le elle

nét , midőn egyszerre hét golyó fúródott testébe s élettelen 

rogyott össze. Az elefánt gyógyithatlan állapotban volt, szügye 

összemarczangolva, orrmánya érzékenyen megsértve, s kevés 

idő múlva ki is múlt.

A hazavitt tigrist a benszülöttek megnyúzák, zsírját, mely

nek hathatós gyógyeröt tulajdoninak, eltették, bajuszát is 

lenyírták, mitök büvölések ellen talizmánul hordanak magukkal
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AZ ÓRIÁSI FÁK.
Egy magyarázhatlan , mély érdek lánczolá mindenkor az 

embert az ó r i á s i  n a g y h o z .  Szorgalmasan törekedett jó 

korán megkülönböztetni a nagy világtesteket a kisebbektől. 

Éber szelleme sarkallta öt ezernyi veszélyeken keresztül a föld 

legmagasb hegyeinek megmászására, s ö , mintha nem akart 

volna a természet után állani, gúlákat (pyramis) és kúptetöket 

teremtett, melyek bámulandó magasságra nyúlnak az égbe, s 

még ma is ugyanazon emberi bátorságot árulják e l, mely az

őskorban Bábel tornyának építésére ösztönözte öt. Az embe

riség történelmének ezen közös vonását ismerve, nem kell cso

dálkoznunk azon, ha a gyermeki fejlödésii népek dalaikat, mon

dáikat, meséiket óriásokkal vegyítik, melyek, mint Koland, egy 

arabot fejétől nyereggombjáíg, keresztülhasítanak. Nem kell 

csodálnunk, hogy az ősök isteneiket is óriásokká tették, s az 

emberiség első képviselői között óriásokat gondoltak.

Az ember természetének egy második vonása a z , hogy 

nagyobb érdekkel vonzatik az óriási fák , mint óriási hegyek s 

állatok felé. Az állat természete mozgékonyság; rajta az óriási 

otrombaság és esetlenség gondolatját kelti föl az emberben. 

Ellenben az óriási növényalakok még ma is tiszteletre hangol

nak bennünket. A  szellem ezek szemléleténél ösztönszerüleg 

számítgatja azon idő t, mely ily nagyság , s ily tömeg kífejlé- 

sére megkivántatík; és összehasonlítja ezt az ember és állatok 

átalánosan rövid élettartalmával. Az óriási hegyek szemléleté

nél ez nem annyira történik, mert szellemünk a kőzetben csak 

a merevnek, az el nem mulónak ősképét lá tja , míg a növény, 

mint szerves képzet, az öszerves természetével olyannyira rokon.

Az embernek az óriási növényalakok iránti tisztelete az 

ősidők ilynemű néhány dicső emlékeit föntartá, melyek más

különben a hirtelenkedő emberek által oly sok őserdőben a 

földről kíirtattak. A tudomány gondot forditott arra, hogy ezen 

ősi emlékeket történelmileg összeszedje, s egy önálló tájképpé 

egyesítse.

A föld legrégibb növényi emléke a b a o b á b , vagy ína- 

jomkenyérfa (Adansonia digitata); Aethiopiában gyümölcsét 

b a o b á b n a k  nevezik; míg Seuegalban a fa gou i- nak ,gyü 

mölcse pedig b o u i-nak hivatik, s Peters azt mondja , hogy a 

fa és gyümölcs együttvéve Afrika keleti partjain m u l a p a  

nevet visel. Tartozik a m á i  v a f  é l  é k  egy rokoncsaládjához

—  sterculaceae, —  melynek növényei a málvákhoz nagyon 

hasonlítanak. A málvalevélnek már van némi kézidomu beha- 

sadása, képzeljük e levelet úgy, mely valóban kézídomulag van 

egész száráig elosztva, mely tehát nagyon hasonló lesz a vad- 

gesztenye leveléhez, képzeljük azután az ily leveleket kúpos 

elágzásban, mely elágzás egy rövid, vastag törzs fölött a 

fának koronáját képezi, s némi fogalmat szerzünk baobábról, a 

mint ezt nem ritkán óriási példányban élve találhatni.

A fötörzsük óriási koronájához képest nagyon alacsony 

marad. Csak 10— 12 lábnyi magasságra nö, hol aztán az ágak 

szétterjedése kezdődik. A középső ág, mely a törzsökkel egy

irányú, egész 60 lábnyi magasságra nö, hol aztán az ágak szét

terjedése kezdődik. A középső ág , mely a törzsökkel egyirá

nyú, egész 60 lábnyi magasságra emelkedik, úgy hogy az egész 

fa magassága 70 lábot tesz. Az oldalágak szinte mind 50— 60 

Iábnyira nőnek minden irányban, úgy hogy kinövésükben egy 

kúpídoinú koronát tüntetnek elő, melynek átmérője meghaladja 

a 160 lábot, s azért inkább egész erdőhöz, mint egy fához 

hasonlítanak. A fötörzsök 34 lábnyi átmérőjűvé fejlődhetik. 

Ezen csodás korona kíékesittetik számtalan nagy málvaféle 

virágokkal, melyek száraikon függnek, s öt nagy körídomu 

visszahajtott szirommal birnak. A szirmok közepén egy vastag, 

rövid oszlopocska á ll, mely körülbelül 700 , egy visszahajtott 

ernyőben egyesült, hiinszál hártyás alapját képezi. Az ernyő 

közepéből egy hosszú, pedrett nöszár nyúlik k i , melynek he

gyén 10— 14 csillagosán elosztott kis bibe ül. A baobáb gyü

mölcse végtére egy tökhöz hasonló, melyet hosszában 14 részre 

oszthatni, mindegyik rész 150 magvat foglal magában. Ezek 

lényegesebb tulajdonságai eme csodanövénynek, mely Mag- 

dolnaszigcten, a zöld elöfoknál, Senegal mellett, Afrika egész 

keleti partján, Nubíában, Niger völgyében s átültetve más me

legebb tájakon is található. A törzsök fája puha ugyan, de óriási 

kerülete s gömbölyded koronája által elég képes daczolni a 

viharok ellen. Szenegambiában, Grand Galarques faluban, egy 

ily törzsök hosszú kor miatt megodvasodott. A négerek egy
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bejárást vágtak rajta, s ezt mindenféle faragványokkal kicsino

sították ; belsejét tanácsteremmé választották, s benne tartják 

meg közgyűléseiket. Hogy azonban a fának nagyságáról töké

letes fogalmat szerezzünk, azt is hozzá kell számitanunk, hogy 

a fa gyökereinek a földben szinte oly szétágozásai vannak, mint 

milyen a korona; a fögyökér függélyesen hat be a föld mé

lyébe, valamint a fötürzs egyenesen fölfelé emelkedik; a gyö

kerek 70 lábnyi hosszúságot sokszor meghaladnak. Peters sze

rint igen vén fák lassúd elsatnyulásban elvesztik koronájokat, 

de kerületben azután is nagyobbodnak. —  Ezen fajból van a 

föld legvénebb növényemléke, melynek kora 5150— 6000 évre 

becsültetik. Ez a föld igazi nemessége, mely erejében kifogy- 

hatlan, ma is még oly szép virágokkal díszeleg, most is oly 

csírázható gyümölcsöt terem, mint akkor, midőn a természet öt 

nemzette. —  Azon természeti családba, melybe a baobáb, tar

tozik a p a m u t f a (bombux ceiba és b. pentandrum) is , mely 

mindkét Indiában találtatik. Levelei és virágai hasonlók baobá- 

béhoz; gyümölcseiben egy gyapféle anyag rejlik, melyet fonni 

lehet, s melyből a chinaiak papirt is készítenek. A tövisekkel 

sürün megrakott törzsök gyakran oly vastag, hogy 15 ember 

együttvéve alig karolhatja á t; körfogatában 75 lábot, magas

ságában pedig 200 lábot ér el. Ha nem is a legvénebb, de bi

zonyosan a legvastagabb fák közé tartozik, melynek törzsöké

ből négy csónakot készíthetni. Goudot csak egy 60 éves ily 

fát talált, melynek törzsöké 26 lábnyi körfogatu vo lt, s koro
nájának átmérője 120 lábot meghaladott; e fa árnyai alatt tar

tatnak a San Luis-i (sz. lajosi) vásárok Magdolna völgyében.
Hasonló nevezetességű, mint a baobáb, az orotavai óriási 

zelnicze (Dracaena Draco) is Teneriffa szigeten, mely kor és 

nagyság által tünteti ki magát, azonfölül, mint Humboldt mondja, 

a föld legkellemesebb helyén található. Humboldt e fát 1799- 

ben junius hóban mérte meg, midőn Teneriffa hegycsúcsára 

hágott, s 45 párizsi láb körfogatunak találta néhány lábnyira a 

gyökerek fölött. Közelebb a földhöz Ledru 74 láb vastagnak 

találta. Staunton szerint 10 lábnyi magas törzsnél ennek átmé

rője 12 láb. Magassága nem sokkal több 65 lábnál. Humboldt 

szerint egy ottani monda azt tartja, hogy ezen óriási fát a 

guanhok tisztelték, és hogy 1402-ben már oly vastag és odvas 

volt, milyen jelenleg. A XV. században egy kis oltárnál misét 

tartottak e fa belsejében. Koronájának egy részét az 1819-ben 

jun. 21-kén dühöngött szélvész következtében elvesztette. 

Képzeljünk magunknak néhány láb magas fehér nyírlörzsököt, 

melynek tetején tengerzöld, hosszú, lándzsás, fürtösen elhely- 

zelt levelekből egy korona van; képzeljük ezen törzsökötmint 

csak egy és kis ágat, melylyel több mint száz ilyféle ág van 

összekapcsolásban, s Orotava város zelniczéjéröl némi fogal

munk leend. Képzeljük végtére magunknak e fát egy hegyi 

kertben, melyben myrthus, narancs, czitrom s rózsacserjés ber

kek vannak; hol egy vizöblöny mellett három vén cyprusfa s 

egy pálma á l l , a melyiket a messzekürnyékröl a többi fán ke

resztül láthatni, —  s egy kis fogalmat szerzünk magunknak 

az orotavai zelnicze kellemes hónáról.

A zelnicze egy rokona a t e g e z  fa  (aloe dichotoma), 

mely a Jóremény fokánál tenyész, ágainak nagy kiterjedéséről 

nevezeles. Patersón említ egy ilyen fát, mely ágaiban 400 

lábnyi körfogallal birt.
Az eddig említett óriási növényalakokhoz méltán csatla

koznak a p á I m á k. „Erdő erdő fölött“ mondja Humboldt a 

pálmákról, melyek a forró égövi legmagasb fák fölölt emelked

nek fölfelé, hova csak a könnyű lábú majmok és madarak jö 

hetnek. Fülségesek magasságuk miatt, de kedvesek is törzsö- 

kiik karcsúsága miatt, valamint levél-telejök miatt; azért min

den időben költői képek kedvencz tárgyai valának. A törpe, de 

nagy gyümölcsü pálma (Phytelephus macrocarpa) mellett, 

melynek gyümölcse a növényi elefántcsontot adja, fülségileg 

emelkedik a v i a s z p á l m a  180— 200 lábnyi magasságra;

tetején vannak 21 láb hosszú levelek! A rotáng (calamus ro- 

tang) magassága 300 lábra becsültetik; majdnem a párisi had- 

astyánlak templomkúpjának magassága. E növénytől származott 

a spanyol nád. A k ó k u s p á l m a  középmagassága 60— 80 

láb, míg közép átmérője 5— 8 hüvelyk, s közép kora 100 év. 

A legvénebb d á t o l y p á l m a  200— 30 0éves. De valószínűt

lennek látszik, hogy a mába (cocos oloracea) 6 — 700 éves 

kort érne el.
Az északi lakosnak, midőn a pálmákról gondolkodik, ösz- 

tönszerüleg eszébe jutnak tulajdon t ű l e v e l ű  f á i .  Valóban 

e fák mind magasságra, mind korra versenyeznek a pálmákkal. 

Törzsökük kerülete nagyobb. A biblia Íróinál Libanon vén és 

magas czedrusa úgy tűnik fö l , mint a fölség bevégzett képe. 

E fákból alig van már. 1574-ben talált Rauwolf Lénárt még 

24-et Libanonon, melyek magasságát a mi fenyőfáinkhoz ha

sonlította. A  legvénebbek, jelenleg csak nyolez, körülbelül 800 

évesek, noha koruknak s emelkedésökneK az ember pusztító 

keze által már rég határai szabattak. —  A legmagasabb toboz- 

termők a szemerke fenyöfélék szabályszerű ágaikkal Délame- 

rikában, melyek 180— 220 lábnyi magasságot érnek el. A 

simafenyö Északamerikában egész 160 lábig emelkedik. Neve

zetes a Santa Mariadéi Tule-i ah  ah  u e t t e ,  vagy kopasz 

cziprusfa Mexicoban. Ennek körfogata 38 párizsi lá b , magas

sága 100 láb, s a monda szerint árnyai alatt Cortez Ferdinánd 

zivatar ellen menedéket keresett. Ezen fajból még két fa léte

zik, melyek neve el cypres de Montezuma, körfogatuk 1832- 

ben 34— 36 pár. láb volt, s valószínűleg a szerencsétlen Mon
tezuma (1520.) valamely kertjéhez tartoztak , miből következ

tethetni korukra, mely Decandolle szerint 4000— 6000 év kö

zött volna keresendő, s így a föld legvénebb növényeihez tar

toznának. A t e r n y ö  t i s z a f á r ó l  (Taxus baccata) több 

magas kor és óriási nagyság esetét említik : 1) Yorki 

grófságban van egy 1220 éves, törzsöké (méretett 1770- 

ben) 13— 26 láb körfogatu. 2)Surrey grófságban CrovvHurst 

temetőjében 1660-ban egy ilyen fa 1287 éves volt, körfogati 

337 ó franczia hüvelyk. E fa 1831-ben még é lt, ekkor tehát 

1458 éves volt. 3 ) Skócziában Fotheringal temetőjében említ- 

tetik egy ily fa, mely 2588 éves volt, körfogata 58 '/3 láb. —

4 ) Kent grófságban Braburn temetőjében egy 2880 évesnek 

és 583/4 láb körfogatunak mondatott. Ily kor és vastagság 

mellett az 576 éves veres fenyők (Liirchen, I’inus Larix) és 

350 éves cyprusfák elenyésznek. Az olvasó tán azt fogja kér

dezni, honnan tudjuk meg a fák korát. Legtöbb fánál kileste az 

ember, hány vonalnyit nő vastagságában minden évben; ilyen

kor könnyii kiszámítani azok korát. így találták ki az idézett 

óriási fák korát is. A fák korát azok törzsök gyűrűiből is meg

tudhatni, ha levágatnak.
A  lombosok közül nem kevesebb fölséggel emelkedik 

Jáván a K a s a ni á 1 a ; törzsöké megfeszített zsinóregyenes- 

ségü 90— 100 lábig; itt villaalakulag szétválik s újra 50— 60 

lábnyira emelkedik, emelkedésében mindig jobban szétágazó. 

Junghuhn tövében 15 láb vastagnak találta, mely vastagságot 

gyakran az első szétválásig megtartják, s ekkor a Rasamálák 

mint fehér, eszlergályzott oszlopok tűnnek elő. Ha a fák mind 

ilyenek, akkor semmi sem hasonlít egy ily erdő magasztosan 

fölséges tekintetéhez, s a kókuspálma mint parányi vessző tűn

nék föl mellette, mely alig érne amannak első szétválásáig. —  

De sokkal óriásibb lehetett azon boglárfa (platanus orientalis) 

Lybíán, melynek 81 láb körfogatu odújában Licinius Mutianus 

18 személyből álló kíséretével aludt. Konstantinápoly mellett 

is találtatott 1835-ben Bajukderek völgyben egy 90 láb magas 

és odvas boglárfa, mely tövénél 150 láb vastag volt. Odújának 

téressége 80 lábnyi vala. Decandolle kiszámítása szerint c fa 

legalább is 4000 éves lehetett. Nevezetes Aetna óriási geszte

nyefája (Castania vesca), melynek törzsöké 180 1. vastag. Leg- 

hatalmasb tölgyfa Európában de la Charente inferieure departe-

14*
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ment-ban , Saintcs mellett van. Ennek magassága 60 láb és 

tövénél 27 láb 8 1/» hüvelyk vastag. A törzs elszáradt részében 

egy kis kamrát készítettek, melynek téressége 10— 12 láb, 

magassága pedig 9 láb. Köröskörül nyers fába egy padot vág

tak; van ablak is rajta, s falain páfránok és zuzmók tenyész

nek. Korát 1800— 2000 évre becsülik. —  Némethon legna

gyobb hársfája Würtenbergában Neustadt mellett van, melynek 

jelenlegi kora (j56 év. Koronája 400 láb körszélü. Dülékeny 

állapotban lévén 1831-ben, 106 oszloppal támasztatott meg. 

Bikk, jávor és szilfák is jelentékeny fejlődést s így magas kort 

érnek el. Keletindiában a legnagyobb erő jelképe a bán í án f a ,  

mely óriási szétterjedése miatt a hinduk által tiszteltetik s 

szentnek tartatik. Több ezer ágat küld minden oldalra, melyek 

a földre esvén gyökeret vernek, s új törzsököt képeznek, úgy 

hogy egyetlenegy fa gyakran egész erdőt képez. Egy fának 

van 1350 nagyobb s több mint 3000 kisebb törzsöké, melyek 

2000 lábnyi tért foglalnak el. Árnyékaiban egykoron 7000 

emberből álló hadsereg nyugodott meg. Nálunk is bizonyosan 

találtatnak korukra s nagyságukra nézve tiszteletre méltó fák 

a kárpátokon, sőt egyéb helyeken is A kőszegi erdőkben né

hány évvel ezelőtt egy igen nevezetes odvas gesztenyefa volt 

látható; nagy számmal csődültek oda az emberek a természeti 

csoda szemléletére. E fa , ha nem csalatkozom, szegény tulaj— 

donosnéja által tűzifául levágatott. A természet még nem nyerte 

el tőlünk méltó tiszteletét, mire törekednünk kell.
Végül a tengernek is vannak óriási növényei. Méltó a bálna 

óriási alakjához, emelkedik nagy mélységéből az óriási moszat 

a déli és északi tengerekben; hosszúsága roppant nagy, —  

melyet csak akkor látnánk igazán bámulandónak, ha vékony 

szára helyett az előbb leirt fák vastagságát birná.

Vessünk még egy pillanatot óriási fáink ecsetelt képére, 

s újra fogunk bámulni. Ugyanazon természeti családban a hü- 

velyknyi magas máivá mellett, mint rokon áll az óriási baobáb 

és pamutfa; a zelnicze mellett a csirág (spárga); a növényi 

elefántcsontot termő törpe pálma mellett a 300 láb magas ro- 

táng; a 200 láb magas szemerke-fenyö mellett a lábnyi hosszú 

henyefenyő; büszke tölgyfáink mellett Északamerika mocsá- 

rainak arasznyi tölgye; a tenger óriási moszatai mellett a fegy

vertelen szemnek alig látható moszatok. A növénybuvár még 

nagyobbithatná a képet, ha a hüvelyknyi páfrányok mellé a 20 

láb magas páfránytürzsüküket, csalán mellé az eperfákat, gyenge 

füveink mellé azon óriási füveket, melyekből hidakat készíte

nek, mint rokonokat állítaná. Azállatbuvár az óriási kígyó mellé 

a kurtakigyót, kondor mellé a keselyűt tehetné; az ásványbu- 

vár az óriási somla (basalt) oszlopok mellé teheti a parányi 

homokszemet; a csillagász a kis hullócsillagot az ég óriási 

napjai mellé. A természet előtt a kicsinyek oly kedvesek és 

fontosak, mint a nagyok. Az alkatban hasonlók mind rokonok 

legyenek kicsinyek vagy nagyok. E rokonságot a levél. virág 

és gyümölcs alkata azonnal kimutatja; bírjon bár egy baobáb 

százezer ággal, virággal és gyümölcscsel, s a málvának csak 

egy pár legyen ezekből, mégis rokon e kettő!

•gy egyesítí a természet látszólagosan éles ellentéteit. 

Amaz óriási moszat azon moszatok családjához tartozik, melyek 

egész alkata a fejlődésnek igen alacsony fokán áll. E moszatok 

soha nem virágzanak, egyszerű gyümölcseik (ha így lehet ne

vezni) gyenge tokokhoz vagy a fegyvertelen szemnek láthatlan 

tomlőcskékhez hasonlítanak. Csalatkoznának tehát a pálmák, 

tobozterinök stb. magas alakjai, ha tulajdon lényegüket félre

ismerve, amaz óriási moszatot, mely csak virágot sem képes 

előhozni, magokhoz hasonlónak gondolnák nagysága miatt és a 

törpe pálmát maguk mellett idegennek, gyülevésznek tartanák !

Azon óriási moszatnak magvai rendkívülien kicsiny hólya- 

gocskák, sejtek, melyekét górcső (microscopium) nélkül alig 

láthatni. Ily parányból kellett ama óriásnak fejlődnie! De talán 
máskép van a többi óriási alakok kezdetével? Nem. Ezeknek

kezdetűk is a magban hasonló parányi hólyagocska volt, kisebb 

még, mint ama moszaté. Ily hólyagocskából fejlődött a büszke 

tölgyfa, a baobáb , a zelnicze, a pálmák, a toboztermök, az 

óriási lombosok. Minden növény, a legóriásiabb is , egy kis 

sejtből eredett, mely mellett az i fölötti pont elefánt volna. De 

az ember, a teremtés koronája, bizonyosan elérhetlenül maga

sabb eredetű ? Balga ember! Mély áhítattal borul le a búvár a 

természet oltára előtt, nem tudván, amaz óriási alakok fölségét, 

vagy azoknak a tojásbani kezdetleges igénytelenségét csodál- 

ja-e. Ösztünszerüleg elgondolja e mellett, hogy ő , a büszke 

ember, élötének első perezében, az anyaméhben, mint az állat— 

és növényvilág, nem volt egyéb, mint parányi csírsejt, hol 

sejtnek sejthez, tehát kicsinynek kicsinyhez kellett ragasz

kodnia, hogy ö, a nagy, elöteremtessék. Nem a tömeg tehát az, 

nem a külső gazdagság, vagy a külzet fönsége, mi a termé

szetbúvárt amaz óriási alakok szemléleténél néma tiszteletre 

ragadja; ezt inkább eszközli nagyszerű hatása azon mély, meg

dönthetien, s mégis gyermeki egyszerűségű igazságnak: „K I

CSINYBŐL FEJLŐDIK A NAGY.“

Nem kell azt gondolni, hogy a természetbúvár elmélyedé

seiben ne gondolkodnék szinte embertársainak életéről, ren

deltetéséről s e rendeltetés természeti törvényeiről. Egy alap

igazság szerint intézi a természet összes gyermekeinek életét. 

Az ember is a természethez tartozik. A búvár az emberi élet 

észszerüségét megleli szinte a természetben. A fönebb idézett 

igazság érzetében összehasonlítja a büszke s minden viharok 

ellen daczoló tölgyfát, ennek lombjait, ágait, leveleit népének 

családjával, melynek minden egyes , külön foglalkozású tagja 

lényegesen az üsszeség életének kifejléséhez tettleg hozzájárulni 

természeti rendeltetés szerint köteles. E népcsaládban is vala

mennyi, a gazdag és szegény, a díszelgő és igénytelen, egy

máshoz rokon, mert valamennyi ugyanazon eredetű és ugyan

azon rendeltetésű. Megismeri a természetbúvár, hogy mindenütt 

kicsinyből fejlődik a nagy. A most leghatalmasb nemzetek is, 

mint a tölgy csirsejtje, igénytelen, semmis szerepet viseltek 

egykoron az emberiség társalmában, s azért nem csügged el, 

ha tulajdon népének életfája még nem jutott is el a külső föl— 

ség szemfényvesztő polczára; mindennek fejlődnie kell; s mi 

életerejét ernyedetlenül fölhasználja, az erőssé, dicsövé is fog 
fejlődni. De a törvény kijátszhatlan. Valamint a fánál a külön

féle részek képezik együttvéve az egészet, s mindenegyes 

rész szükséges az egésznek kifejlődésére, úgy a népek életfája 

is ily egységet képez. Minden tag teljesítni tartozik kötelessé

geit. Egynek hanyagsága, tétlensége vagy elromlása az egész

nek satnyulását mozdítja elő. így mutatja meg a természet a 

valódi utat a népek egységéhez, s a népi élet törzsének szilárd 

s viharokkal daczoló kifejléséhez. —  i. —

A YIDÉKI SZÍNHÁZAK FKANCZIAOKSZiGBAH.
(Töredék Couailhac L . P h y s ' o t o g l e  d u  T h í a t r e  crtmü m un

k a ib ó l) .  —  Franczlíbót Fekete Soma. —

A  vidéki színházak átlapolja Francziaországban nagyon 
siralmas. Vidéken a színházat koránsem látogatják úgy , mint 

Párizsban, mert hiányzik nála a javallás, méltánylás eleme, t. i. 

a népies osztályok léte. Köztudomású dolog, hogy a munkás 

néposztály mennyire szereti a színházat Párizsban. Ha vala

mely színmű megtetszett nek i, kész elzálogosítani ruhadarab

ja it , csakhogy újra láthassa azt. Nála a vasár-és hétfői nap 

kizárólag a színházi mulatságnak van szentelve. Ő minden héten 

félretesz valamicskét keresetéből, hogy jegyet válthasson ma

gának földszintre vagy a kakasülöre (paradis). Mihelyt Párizs-
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ban öt felvonásos müvet adnak, felczifrázva díszletekkel és új 

jelmezekkel, valamely melodrámai színházban , bármily silány 

legyen az azután: a tömeg ostromolja az ajtókat.

Vidéken a színházat csak az úgynevezett b o n n e  c o m 

p a g n i e  látogatja. A nép csak korcsmába jár.

Hajdan nem egy vidéki igazgató szép jövedelmeket ara- 

ott. Igaz ugyan, hogy azon korszakban mind a közönség, mind 

a művészek követelései, igényei szerényebbek valának. Mai 

világban a közönség nem elégszik meg többé víg operával vagy 

népszínművel ; nagyszerű operák, balettek kellenek érzékei 

csíklandozására. Az első tánczosok és tenoristák megfizet- 

hetlenek.

A vidéki társaságok vagy igazgatóságok két osztályt ké

peznek, vannak t. í. helybeli, milyenek a Honi, bordeauxi, mar- 

seillei, roueni stb. ismét megyei igazgatóságok. Egész Fran- 

czíaország harmincz drámai megyére van osztva. A megyék

ben ismét két szabadalmas igazgató van ; ezek egyike kiválo

gatja magának azon városokat, hol tartózkodni kíván, s rend

szerint a kerület fővárosában szokta tölteni a telet ; másika az 

ügytársa által számára meghagyott mezővárosokat, helysége

ket foglalja el. Végiil a drámai mezőn, mint minden más mezőn 

vannak kalászszedők vagy mezgerlök. A két szabadalmas tár

saság után még vándor-csoportok (truppok) szoktak barká

csolni helységről helységre, faluról falura. Ezek az úgyneve

zett faluzó komédiások.

Miután a színművészet Franczíaországban is teljes mél- 

tánylatot vívott ki magának, s a színész csak olyan nemzetőr, 

mint akárki más; miután a bajazzó-féle Scapínek és Mascaril- 
lek comikai ereje kizárólag a vándor-társaságoknál talált me

nedéket ; itt kell tehát keresni mindazt, mi kevés czigányos, 

mcztelenszerü megmaradt a csörgős sapkások nagy családjában.

A vándor-csapatok átalában oly régi, vén színészekből 

állanak, kik hiven megtarták a jó  szokásokat, hagyományokat 

s nem bírták alája vetni magukat az új törvények igájának. Egy- 

öltözetü ruhatáruk ríngy-rongy foszlányokból áll, melyet a leg- 

kevésbbé kényes izlésíi közönség is kifütyülne. Legjobban 

szeretnek gyalog utazni egyik mezővárosból a másikba, s meg- 

megállani a folyók melletti nagy fogadókban, hol aztán a falusi 

vinkót jó  izüen kortyangatják. Moliéret jobban ismerik Scribe- 

nél, s Racine szomorujátékait jobban mint Hugo drámáit.

Körükben mindenütt ott vannak a fiatal vetélytársak, a 

szülők pályáját követő r e m é n y t e l j e s  c s e m e t é k ,  kik 

a sziuházban születtek, színházban halnak meg, kik a nagy vi

lágot a függöny lyukán láták, s a művészet ábrándos világá

ban élnek.

A vidéki igazgató lelke a társaságnak. 0  alkalmazza színre 

a darabot, ő pénztárnok, bíráló választmány, ügyvivő, rendező, 
színész, gépész, súgó.

A faluzó igaz
gató, gyalogoló 

kusztosai kisé— 

relében, egy

fogat 11 kocsiján 

ülve, néha néha 

nyugtalan pil

lantást vet az 

utána csikorgó 

taligára, mely a 

csapat podffvá- 

szát és a cas- 

sa—ládát hozza, 

melyben azon
ban egy árva

fillér sem találta tik. Mihelyt a helységbe érkezik, fehér nyak

kötőt köt, felöl ti kopott feketeköntösét, a polgármester úrhoz 

siet, tőle játszhatási engedélyt nyerendő. A kérdéses főfő-

tisztviselő, ki rendszerint kis birtokos, ügyködésekkel felha

gyott falusi prókátor, olykor fakereskedö szokott lenni, kor

mányzói magas állásának büszkeségével, de néha jó  indulattal 

fogadja öt. Polgármester úr épen nem haragszik, hogy mulat

ságokkal kívánják gyönyörködtetni unatkozó kormányzottait. 

Az egyhazabeli, de különböző rangú két polgártárs közt azon

nal ilyforma beszélgetés keletkezik:

„Nos! igazgató úr! ön látogatásunkra jött.

—  Igen, polgármester ú r ; lángolva a művészetek szent 

szerelmétől, e tisztelt város lakóit be akarom avatni a szellemi 

gyönyörökbe s a színművész! kéjekbe.

—  Oh mi nem vagyunk épen vademberek. —  Tavaly vol

tak nálunk kötéltánczosok és tudákos ebek. —  Micsoda pro- 

dukeziókat szándékozik ön adni nekünk ?

—  A régi és ujabbkori repertórium legremekebb műveit. 

Színi előadásainkat a S z á m ü z ö t tel kezdjük, polgármester úr.

—  Micsoda bogár az ?
—  Öt vaskos felvonásu jellemzetes dráma Soulié Fri

gyestől, polgármester úr.

—  Biz én nem ismerem Soulié Frigyes urat. A darab tar

talma csak nem ellenkezik az erkölcsiséggel s a köz jórenddel?

—  Teljességgel nem, polgármester úr.

—  Jó l van.
—  Bátorkodom tudakozni polgármester úrtó l: hol van a 

színterem ?

—  Nekünk bizony nincs teremünk.

—  Ah ! a h !
—  Azonban Picot János fogadós csűrét színházzá alakít

hatja ön; olcsón átengedi önnek.
—  Van szerencsém magamat ajánlani.“ —

Az igazgató elintézi dolgát Pícot János urammal, s azon

nal kifüggeszted a színlapokat a helység minden falára ilyetén 

modorban:

A polgármester úr és felsőségi hatóságok engedélyével.

Ide értve a gendarmeríe dandárnokát s a községi rendőr- 

biztos urat,

a Cote-d’ori kerület rendes színészei, kik közöl többen mű

ködtek a főváros különféle színházainál, továbbá az orosz czár, 

a tombouctoui király, a bádeni nagy fejedelem és Des Ovas ki

rálynője ö felségeik társaságainál; —  szerencsések lesznek 

előadhatni ma estve e város lakosainak

első mutatványul:

A  SZÁ M Ű ZÖ TT
v » g y :

A két férj által kegyetlenül ide s tova ránczigált, 
taszigált nö.

Irta Soulié Frigyes ú r , a franezía akadémia s az irodalmi tár
sulat tagja.

Jegyzet. E színműben semmi sincs, a mi miatt a fiatal 

személyek szemérmének pirulnia kellene. Az anya bátran meg- 

engedendi e mű olvasását a maga családjának.

Felvonás közben 

C l é o b u l  úr,  T a l m a  növendéke, a közkedvességet nyert 

dallamokat éneklendí stb. első mutatványul:

FRÉTILLON,

vagy:

A jószivü asszony, ki néha eltér az erény útjáról, de vissza 

soha nem lép arra.

Irta S e r i b e  úr * ) ,  ö felsége a francziák császárjának 

ünnepi költője.

* )  A  vidéken m inden dalus v íg játék Seribe neve alatt adatik.



Jegyzet. E darabban jsemmi olyas nem fordul e lő , mi 

bárkinek is megbotránkoztatná politikai véleményeit. A z  o k 

l e v é l  b e b i z o n y i t a n d j a  a n n a k  v a l ó s á g á t .

Felvonás közben:

ALINE kisasszony, tízéves leányka, ki még alig ismeré RACHEL 

kisasszonyt szerencsétlen napjaiban, M i t r i d a t  magánbeszé

dét szavalandja, s a c a c h u c h á t  tánczolandja.

Az egészet befejezi:

N A G Y S Z E R Ű  K A R D  V IA D A L ,
végrehajtva a társaság valamennyi dámái által. Duett fuvolasíp 

és triangulum kíséretében, az ifjú MIGNONNET (nyolcz éves),

és az ifjabbík FOUYOU (kilencz éves) által előadva.

A  bémenti ár nem emeltetik föl. —  A gyermek-urak és ka

tona-urak csak fele árt fizetnek.

Jegyzet. Az igazgató eleget óhajtván tenni a közönség 

minden kivánatának, néhány előadásra a társulathoz szerződ

tető ifjabb LEPEINTRE urat, a Vaudeville-szinház tagját, és 

azon nevezetes ELEFÁNTOT, melyről a párizsi lapok oly 

sokat beszéltek.

Ki lévén már függesztve a színlapok, a tevékeny impres- 

sárió a színpad építéséhez lát. Hiszen Picot János uram ha

szonbérbe adá neki az üres pajtát. Ezt azonban nagyon erős 

dolog tökéletes színházzá alakítni elöszínnel, karzattal, han- 

gászkarral, páholyokkal, színpaddal, színfalakkal és a többi 

járulékokkal. De a mi igazgatónk nem döbben meg ily cse

kélység miatt. Ö  a képzelődés embere, legott feltalálja magát; 

hiszen több ily csatákban is megfordult már ö.

Most tehát két részre osztja a pajta belsejét. Az egyik 

részen hordókra, átalagokra rakott deszkák képezik a színpadot. 

Egy spanyol fal el- 

köríti a szintért, 
melynek aztán dísz

letül kell szolgál

nia minden előadási 

alkalommal. Csak 

midőn tájdíszítvény 

kívántatik okvetle

nül a színpadon, 

szoktak aggatni a 

színpadra idestova 

néhány zöldágat.

A másik részen 

köröskörül hely- 

zett padok képezik 

a földszintet és ze

nekart. Itt szokott 

aztán helyet fog

lalni a közünség 

democratikus osz

tálya. Küröskürül a székeken az arisztokratía uralkodik. Végre 

négy támlásszék van kitéve mintegy előtérül a felsöségí ható
ságok számára.

A csapat nappal a fogadó vagy korcsma egyik teremében 

szerepeit ismétezi, vagy tanulja inkább, mert az igazgató leg- 

többnyire reggel tűzi ki játékrendbe az estve előadandó dara

bot. Ez hallatlan tevékenység. A szerepeket azonban ritkán 
tudják.

A faluzó színészek íögondjainak egyike a jelmez elren

dezésében áll. Erre több mesterség és ügyesség kivántatik, 

mint szerepének ábrázolására. De az ö esze legott talál segéd

eszközüket !

Estve Nérót játsza Bríttanicuszban, s neki nincs más szin-
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padi ruhája, míntMacaíre Róbert hisztoriai öltözete s egy nagy 

libériája, mely legalább 1750-ből való! Mindezekből igen ne

héz feladat római tógát kerekíteni. A  falusi színész azonban 

daczolni szokott az akadályokkal. Néró szükséges; Néró pa

rancsol s megvan! s a mi emberünk magára güngyülgeti a 

fogadóbeli ágy tarka szőnyegét, s kisértethez hasonlag, hatal

mas hangon kiáltozza Racine isteni költészetét. (X. a képet.)

Máskor ismét lovagsarura lévén szüksége, kapja magát, 

lábait egész térdig feketére keni fénymázzal (suviks). Napoleon 

szerepére három szögletü kalapot és zsandár-egyenruhát köl

csönöz. Végre valamely vadembert kellvén játszania, rövid 

fürdő-gatyát ölt magára s nyakába akasztja a szerelemistennö 

puzdráját.
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Előadás kezdete előtt az igazgatónő, egy kimázolt pofáju 

nagyanyó hamis aranyékszerekkel fölpiperézve, leül a színház 

ajtajába egy csomó ellenjegygyel s faperzselylyel. Kiszolgál

tatja a jegyeket, s mindannyiszor orrát fintorgatja, mikor in- 

gyen-jegygyel járulnak hozzá ! Fájdalom, hogy az ingyen-je- 
gyesek száma lég ió !

Előszűr is a polgármester úr mutatja be magát egész csa

ládjával ; aztán a főerdész kíséri a magáét. A rendőrségi biztos 

egész hadát behajtja a színházba; a mezőségi felügyelő szinte 

ingyen részesül a színi előadás gyönyörében valamennyi pere

puttyával , közeli, távoli rokonaival, több mérföldnyíre lakó 

ismerőseivel egyetemben. A  megyei zsandárok is mindnyájan 

besétálnak a művészet hajlékába nőikkel, gyermekeikkel.

kiutasítsa vissza e helybeli hatalmasságokat? E hatal

masságok lassanként annyira megtöltik a teremet, hogy ennek 

alig marad fele része a fizető közönség számára.

Az első bevétel azonban jó  zsíros, s az igazgató kezeit 

dörzsöli. A kisvárosi polgár azonban nem szereti gyakran vál

toztatni szobaörzöi szokásait. Egyszer eleget tévén kandiságá- 

nak, megint otthon kotlik.

Azután valljuk m eg, hogy azon színi előadás, melylyel 

igazgatónk traktálja vendégeit, nem birja felrázni az ö aluszé- 

kony müérzékeit. A csapat silány; a komikus szerepeit a sze

relmes játsza, a naív leánykák szerepeit vén csoroszlyák, minek 
csupán egyénekbeni sziikölködés az oka. A príma donna bor

zasztóan bukdácsol hangjában; az első tenorista pedig minden 

szerepben ugyanazon fecskefarku égszín ültüzéket viseli magán 

s ugyanazon almászöld keztyüket.

Szóval, a jövedelmek naponként soványabbak. Két hét 

múlva az egész terem kong az ürességtől. Ez alatt a szegény 

színészek adósságba verték magukat a helységben. Adósok a 

boltosnak, korcsmárosnak és péknek , s mindezért csak puszta
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személyük kezeskedik! A távozás lehetlen. Hitelezők kezébe 

kerültek! Hogyan váltják ki magukat ?

Ekkor az igazgató cselhez folyamodik. Korán reggel ki

függesztett egy borzasztó nagy szinlapot következő tartalommal:

„ P l e s s i s  k i s a s s z o n y n a k ,  a Comédié-Franpaise tagjá

nak előadásai:

EGY POHÁR VIZ stb. stb.“

Estve nagy tolongás; jövedelem 1500 frank. A köztár

saság meg van mentve.
Plessis kisasszony roppant sikert arat! Reggel a helység 

arszlánai, még a negyven éves emberek is járnak kelnek, törik 

magukat utána az utczákon.

A megyei alispán, ki Plessis kisasszony eléadása miatt 

odahagyá a székvárost, azonban csak estveli nyolcz órakor 

érkezék a helységbe a rósz út miatt, reggel a sétatérre megy, 

hogy találkozhassék a szép színésznővel. Jól ismerte öt Párizs

ban ; ö különben mulatni szerető nagyvilági ember, szépművé

szeti osztályfőnök, ki jártas vala a Comédié-Fran^aise szín

falai közé!
Hol van Plessis kisasszony? Mutassák be öt Plessis kis

asszonynak ! Az adószedő csaknem orrba ütteti őket egymás

sal kutatási buzgalmában. *
Szörnyűség! hisz ez nem Plessis kisasszony!

Persze, hogy nem Plessis kisasszony ! Ez a csapatnak egy 

fiatal színésznője, kit a direktor úr még nem mutatott fel a 

közönségnek, hanem eddig elrejtve tartá véletlen esetekre 

nézve.
Borzasztó lázadás üt ki a helységben! Az igazgató sze

rintük alávaló, ármányos, csaló; gályarabságra méltó, s még 

ennél is súlyosabb büntetésre!

Ö azonban, mint Horácz igazságszeretö és szilárd jellemű 

férfia (Justum et tenacem propositi virum stb.) állhatatos és 

tántoríthatlan marad. —  Terve készen volt elméjében. —  Fél 

óra múlva ilyetén tartalmú színlapot olvashat az ember a hely

ség valamennyi falain:

J e l e n t é s .

A  helybeli színház igazgatósága alaptalanul vádoltatik 

arról, hogy ö visszaélt volna azon közönség bizodalmával, mely 

oly nagy mértékben érezteté vele az ö jó  indulatának kegyeit. 

A tegnapi színlap szerkesztésébe ugyanis némi hiba csúszott 

be véletlenül, mi egyenesen a nyomdának tulajdonítandó. Ne

vezetesen a színlapból egy egész sor kimaradt. Kiigazítjuk te

hát a színlapot, a mint annak a maga rendén kellett volna 

nyomva lennie, következőkép:

Előadásai

ALINE kisasszonynak, ki v e r s e n y t á r s n ö j e ( e z a  szedés 

közben kimaradt sor) P l e s s i s  kísaszszonynak, a Comédie- 

Franfaise tagjának,

EGY POHÁR VIZ stb. stb.

A mezővárosi nép nagyon dühös ám. Az elámított lako

sok boszúsan nyeldesik a keserű labdacsokat. Káposzta-tor

zsát dobálnak az igazgatóra s gorombaságokkal illetik ö t , ha 

utczán találkoznak vele. Ö is nyakra főre siet tehát elhagyni e 

vcndégszeretetlen város határát. Azonban százszorta jobb ily 

módon elhagyhatnia azt,  mint semmikép nem mozdulhatnia 
abból!

A vándor-csapatok között legkülönösbek azok, melyek 

egy családból állanak, t. i. egy, olykor két nagyapából, egy 

apából, anyából s négy különböző korú gyermekből. E csa

patoknál az édes apa szerelmi nyilatkozatot tesz a színpadon

korosbik leányának, s az unokagyermek, ki Leandert játsza, 

nyakonüti saját nagyapját, ki Mascaríllet játsza, a mi aztán na

gyon megható!

Ilyen a faluzó színészet Franczíaországban * ).

A TÖRÖK BIRODALOM KEZDETE-
— Szilágy i Sándortól. —

I.

Azon időben, midőn Ábrahám Kanaanban letelepült, ván

dorolt Oghus-khán, a Iíara-khán fia , a török népfajok törzs

atyja s hatalmuk első megalapítója, Iíarakumból, hol bálvány

imádó atyjával 70 éves harezot küzdött, a mai Turkestanba s 

Jassiban az usbeg khán székhelyére letelepült. Csakhamar 

egész Turkestan meghódolt. A khán egy napon hat fiát, a nap, 

hold és csillagok, égbolt, hegy és tenger khánjaít vadászatra 

küldi. Egy íjjat s három nyilat hoztak haza. A három első az 

íjjat s a három utolsó a nyílvesszőt nyerte atyjától. Amazok a 

bozukok (szétrontók) eltörék, ezek utshok-ok (nyílvesszők) 

feloszták az adományt; amazok mint kitünöbbek a jobb, ezek a 

balszárny vezényletét nyerék. Oghus-khán mindenik fiának 

négy fia maradt, ősatyái a 24 kitünöbb török törzsnek.

A három nyílvessző kelet felé vonult, a bozukok a Jaxartes 

és Oxus közti földeket foglalák el s nyomultak elő utóbb a Bos

porus és Dunáig. Ezektől származtatják magukat az oghusok 

(a  hegyek-), a seldshukkok (a tenger-) s az ozmánok (az ég 

khánjától) egymás után emelkedve tűnve fe l, mint hódítók, s 

esve ez utóbbiak alá. Ezek hatalma volt legrettegettebb, kiter- 

jedettebb. Mint elődjeik az íveit, úgy törék meg az utódok, az 

uralkodók, királyok hatalmát, birodalmakat, várakat Tombo
lának szét.

Emelkedését mindenik az izlámnak köszönheté. Csak akkor 

ismerék meg erejöket, midőn hitükké vált, hogy „a kard nyitja 

meg a menyek kapuját.“

II.

A byzanczi császárság hanyatlása korában, midőn Herak- 

liust a kéjek miatt fásult kedélye s a persa Chosroes gúnyja, 

kitartó hosszas harcira késztető a hóditó ellen, ki a szent ke

resztet elfoglalá s fővárosának kapujában ütötte fel táborát, 

azon időben készült a kelet fölött egymással versengő byzanczi 

és persa birodalmak bukása —  Arábia beduinjai által. Ez or

szág népe ezredévek óta családokra oszolva vándorolt Arábia 

beduinjai által. Ez ország népe ezredévek ó ta , családokra 

oszolva vándorolt Arábia vadonjain : folytonosan a míveltség 

alsó fokán maradva: folytonosan becsületes, vitéz s vendég

szerető, barátai, de kegyetlen s csalfa, az idegenek vagy ellen

ség irányában. A családok közt maradékról maradékra maradt 

az ellenségeskedés, s sem a kiontott v é r , sem az idők viharja 

nem tudta kiirtani, egész erejüket egymás közt, egymás ellen 
emésztve fel.

A nyers erőnek végre Mohamed jelölt ki irányt. A medinai 

pásztor egész öröksége öt teve s egy rabnöböl állt. Nagybátyja 

Abuthalebbel látogatta meg a bassorai s damaskusi vásárokat. 

Aztán föllépett Arabia fővárosában mint apostol, hóditó erővel 

és hatalmasúl, ékesszólással és harcziasan.

Azt mondta honfiainak, hogy az embereket isten teremté 

s osztá népekre. E népek közt ök a legjobbak, az arabok. A

* )  A  magyar v&ndnrazinészet rejtelmeit, alkalmunk les* derék veterán 

színészünk, Balog litvánnak , jövü füzeteinkben közlendő emlékiratai

ból megismerni. 8 z • r k.
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teremtő a népeket nemzetségekre osztá. E nemzetségek közt 

legjobb az övék: a khoreishitáké. A  nemzetségek családokra 

oszoltak, s e családok közt legjobb az, melyben ö született: az 

Abda-Allah-é a Motalet fiáé.
Azt mondta, hogy ö a legjobb az emberek közt, ítélet 

napján az ö sirja fog először fülnyilni, s először kopogtatni a 

paradicsom kapujában.
Azt mondta, hogy öt Abrahám kérte istentől, Krisztus 

jósolta meg s anyja, születése napján kelettől nyugotig az égen 

nagy fényt látott.
Azt mondta, hogy Jerusalemben szárnyas lovát Elborákot 

ott kötötte meg, hol a próféták szokták, hogy Ábrahám-, Mó- 

zes- és Krisztussal együtt imádkozott, hogy az égbolt hét ívén 

átröpült, s az angyalok és patriarchák Isten apostolaként üdvö

zö lték , hogy az isten hatalmas kezeivel érinté ö t, s mennyei 

trónusán e szavakat olvasá: „egy az Isten és Mohamed az ö 

prófétája.“
Azt mondta, hogy „a paradicsom a kardok árnyékában 

van, s ki mint szent vértanú esik el a csatában, annak sebje 

ítélet napján fényleni fog mint rubin, s illatozni mint ámbra, 

hogy „ki csatában esik e l , annak bűnei megbocsáttatnak s a 

menny megnyílik előtte,“ hogy „a halál híd az idő és öröklét 

közt, s az öröklét élvezet és boldogság “ s hogy „e boldog

ság azoké, kik egy istent imádnak s Mohamedet az ö prófétá

ját tisztelik.“
Mohamed elragadó szónoklata , nemes tekintete, királyi 

magatartása, tekintetének varázsa, erős lelke s bátorsága 

leigézék a puszták fiait, kiknek sátrában vitézség s harcziasság 

lakott. „Izlám vagy a halál“ lett a jelszó s két év alatt Arábia 

le volt győzve. (632.)
Második utódja, Omar, elfoglalta Syriát s Jerusalemet, hol 

Heraklius nem rég tűzte fel újólag a szent keresztet; megtá

madta Egyptomot és I’ersiát, s midőn ennek Chosroes-étöl kö

vetei az izlám fölvételét követelték: „csak mint koldusokat és 

kalmárokat —  úgymond —  láttunk eddigelé. Csapatonként jö t

tetek hozzánk, hol jó  ételeket s jó  vizet találtatok. Úgy tette

tek, mint a rókák, kiknek egyenként szőlőt adott. De úgy jár

tok mint ezek, midőn szemtelenül csapatonként rohanták meg 

a kertészt: mindnyájan megölettek. Mivel a keserű szegénység 

hajt, megbocsátok s meg is ajándékozlak, hogy jó  napotok 

legyen, különben keményen foglak fenyíteni, ha nagylelkűsé

gemmel visszaéltek.“ „Igaz, felelt egyik követ, csak nem rég 

szegények voltunk s egymás ellen harczolánk. De isten meg

szánt s leküldé prófétáját, ki a hitetlenek ellen harezot paran

csol, hogy nyomorunkat hatalommal cserélhessük fel. Térj meg 

vagy készülj hadra.“
A  nehawendi csata után az utolsó Sassanida menekvése 

közben, áruló által veszett el, a szent tűz kialudt s az Euphra- 

tes és Oxus közti föld az araboké lett. (641.)

Egy század eltelte előtt az arab hatalom három világrész

ben volt kiterjesztve.

III.

A  byzanczí birodalmat az izlám feltűnte megrengeté, de 

megdöntése más hatalom által következett be.

A  török törzsek hatalma nem sokára az ozmánokéban 

központosult. Az oghusok hatalmának a samarkandi chán vetett 

véget (1 047 ), kinek fia a seldshuck uralkodó családdal kettős 
sógorságra lépett.

Mahmud , a hatalmas ghamanda, India meghódítója , ki az 

árnyék khalifák hatalmát kezéhez ragadta, s első vett fel szul

tán czímet. Az Oxus mellől Chorasanba telepité őket. Mahmud 

egyszer egy törzsfőnöktől kérdé, hogy „hány harezost tudna 

kiállítní ? “

„Küld e nyílvesszőt a mi táborunkba s szolgáid közül

50,000 rögtön lóra ült.“

„S ha nem lesz elég?“

„Küld e másik nyílvesszőt a Bálik sereghez s rögtön új

50,000 harezost nyersz.“

S ha az egész erőre szükségem volna ? mond a szultán, 

alig rejthetve növekedő aggodalmát.

„Akkor küld ívemet táborról táborra s 200,000 harezos 

fog parancsodnak engedelmeskedni.“

Ily roppant erőtől féltében rendelé el Mahmud a seldschuk- 

kokat Chorasanba —  utódjainak vesztére, mert alig másfél század 

alatt, a ghasnawidák megbuktatásával, uralmát a Kaspi-tenger- 

től a földköziig terjeszté k i , s öt ujjaival, azaz öt dynastiája 

által (Fars, Kerman, Damaskus, Ikonium, Haleb) 3 századon 

át fentartá.

A három első hatalmas Seldshuk.

Alp-arszlán (bajnok-oroszlány) s Malek-shack után a ha

talmas birodalom hanyatlani kezdett, az erő és dicsőség olykori 

felcsimlásai mellett is, mely bár mulékony, de legnagyobb, leg

szebb a nagy Alaeddin korában volt. Ugyanez időben nyomult 

elő Dsengis-chán vad és rettegett csordáival s nyomására Su- 

leíman shack, az oghusok törzséből Chorasanból Arméníaba 

vándorolt, s csak a rettegett hóditó halála után indult vissza.

De Suleiman az Euphrat mellett, a helyt, mely ma is „tö

rök sír“ nevet visel, lováról leesett s a folyamba fuladt. Fiai 

közül kettő hazatért, de Ertoghrul egy csapattal nyugotra for

dult , hogy Alaeddin országában véd- és menhelyet találjon. 

Útja csatatérre vezette öt. Az ütközet helyétől még távol elha- 

tározá, hogy a gyengébbet fogja segítni. S valóban a seldshuck 

Alaeddin segítségével megverte a mongolokat.

„A gondviselés vezetett hozzád, mond Ertoghrúl s én ke

zeidet csókolom, mint választott véduraméit. Egy az isten és 

Mohamed az ő prófétája.“

Alaeddin megölelte, díszruhával ajándékozá meg védő vé- 

denezét s nyári tartózkodási helyül a tumandzsí hegyeket s téli 

lakhelyül Sogud síkjait jelölte ki. Nemsokára a görögök ellen 

is segítette vedurát Ertoghrul sultán-öni (sultán eleje) nyerte 

hübérül —  az óriási török birodalom bölcsőjét. Nyugodt, patri- 

archiálís életet élt ö e helyen félszázadon át lelkét a korán szavai

val táplálva. Allah kitől „erednek a jó  álmok“ megjutalmazá szol

gá ját, s midőn egy éjét a korán olvasásával töltött, megjelent 

előtte : „mert örök igaz szavaimat annyira tíszteléd, gyerme

keid s azok gyermekei, minden nemzetségen és időn át tisz- 

teltetni fognak.“

IV .

Ertoghrul fia, Ozmán, a csonttörö volt. A nevek istentől 

jőnek s a mozlim szereti magát a csonttörő nevén nevezni, ki 

véget vetett a koniahi sultánátusnak s az „ozmánok“ hatalmát 

megalapítá.

Ozmán szerette Edebali sheík leányát a bájos Malkatunt. 

A sheik ellenzé kezdetben a viszonyt, s csak midőn ez öt nagy

lelkűen megvédte szomszéd versenytársától, s látta, hogy az 

ifjú bajnok nyugodt lemondásban keresi a martyrkoronát és egy 

álom jövendő nagyságát megjósolá —  akkor adá neki az imá

dott hölgyet.

„ ö  és Edbadi kiterítve feküdtek. A kelő hold ennek ke

beléből megtelve, az övébe rejtette el magát. Oldalából egy fa 

nőtt ki, mely árnyaival három világrészt borított el s négy hegy 

(Kaukazus, Atlas, Taurus, Hamus) fölött terjedt ki s négy fo

lyót (Tigris, Euphrates, Nilus, Isler) árnyalt be. A merre csak 

szem látott, a völgyek dús vetése a folyamok hajóin, a hegyek 

érdéin s mecset-pyramisok- s félholddal ékített palotákon, vá

rosokon nyugodott. A fák leveleit, mint megannyi kardokat a 

kelő szél Konstantin városa felé ha jtá, mely két tenger és két 

világrész között egy két gyémántba foglalt gyürühez hasonlí

tott. Midőn e gyűrűt ujjára akarta húzni —  fölébredett.

„Te nagy Ieszesz az emberek közt“ mond Edebali, s a kelő
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holdat Ozmán kebelére tűzte, kinek fejét, hogy az előjelek még 

kedvezőbbek legyenek egy „numai“ (királyi kesely szent ma

dár) is beárnyalá s ki a nyoíczadik hidzsret kezdetén áll.

Ozmán előtt hét hidzsret kezdetét a mozleminek hét co- 

lossusa tette nevezetessé: a nyolczadiknak ö kölcsönze fényt.

A seldzsukkok uralmának III—ik Alaedin inegöletésével 

vége lett (1307). Anatoli 10 részre oszlott, s Bythinia és Ga- 

láczia az Olympusig Ozmán és csapatai legelőjévé lett, ki eze

ket mint fegyvertársait ozmanliknak nevezte, s függetlenné 

lett országában gazdag földbirtokokkal ajándékozta meg.

Ily kis kezdete volt az ozmán uralomnak, mely másfél 

század alatt Byzancz elfoglalása által megerősittetett, egy szá

zad alatt a hatalom tetőpontjára emelkedett, másfél századig 

megtartá magát azon s csak a karlowiczi béke óta kezdett 

hanyatlani.

Ozmán kegyelmes a legyözettek s igazságszeretö népei 

irányában, terv- és rendszeresen igyekezett háza hatalmának 

növelésén s fő érdeme nem a byzanczi szomszéd gyöngeségé- 

nek felhasználása, ki ázsiai szomszédjait régóta nem tudta vé

delmezni , hanem belintézkedései- s a módban van, mikép ve

tette meg alapját a jövendő foglalásoknak.

V.

Ozmán haldoklott, midőn hallá, hogy lia Urkhán (1326.) 

diadalmas lobogóit Brusa falaira tűzte, s elégülten szállt sírjába, 

hogy porai e városban nyughatnak és fiában méltó utód követi. 

Ugyanez évet fiának Musadnak születése is emlékezetessé tette.

Urkhán Brusába tette át székhelyét, s inig ö birodalma 

növelésére hadakat folytatott, testvére, a békeszeretö Alaedin 

Ertoghrul bevándorlásának épen századik évében, államrende

zés és politikai törvények által biztositá az új birodalmat, pénzt 

veretett a sultán nevére, szabályozta az öltönyöket, szervezte 

a serget, s mindenek fölött Kara Charil tanácsára a janicsárok 

sergét elrablóit, szüléik, hazájuk s vallásuk kebeléről letépett 

keresztyén gyermekekből.

Nikomedia és Nicaea (1330.) elfoglalása után Urkhán a 

seldshuck birodalomból származott apróbb fejedelemségek ellen 

fordult, hogy azokat uralmától függőkké tegye.

A  karasi-i sultánság s nyugoti Anatolia legfontosabb vá

rosai elfoglalása után, Urkkán szemeit a byzanczi császárság 

fővárosára vetette, mely mint egy védtelen zsákmány tehetet

lenségében csak elfoglalóra várt. Hanyatlása igen régóta beállt 

s bukásának okait a messze múltban kereshetni. A népvándor

lás viharjai inegingaták, de kárhozatos belinstitutióit nem ron

totta el annyira, hogy belőle valami új állhatott volna elő. 

Gothok s nyomukban hunok, alánok, avarok, bulgárok, szlávok 

boriták el, a Duna s aegeumi tenger közti földet tették népte- 
lenné s elvonulásuk után csak kevesen maradtak hátra, mely, 

miután az ős lakosság városokba vonult egy keverék s ellensé

ges indulatu néppel telt meg. E cliaosz fölött egy hozzá méltó 

császári trón á llt , egészen a praetorianusok hatalma alatt, pa

lota-ármányokat koholva s palota-forradalmak által emelve 

vagy buktatva meg e bűnökben fürdő gyalázatos udvar, mely

nek sem ereje sem akarata nem volt országát védelmezni vagy 

kormányozni s csak zsírját tudta színi hallatlan fényűzése által.

Apróbb portyázatokon kívül Urkhán előtt nem próbáltak 

az ozmánok állandó foglalást tenni Európában. Ez fiát Suleíinan 

rögtönözött vízi jármüveken Tráczíába átküldé s Izymbe (Isíní) 

várát éjjeli meglépés által elfoglaltatá (1356). Nem sokára 

Gallipolis s környéke is az ozmánok kezébe esett —  első ál

landó birtoka ezeknek Európában.
Urkhán, az ozmánok Nuinája s nem sokkal előtte fia a 

trónörökös Suleiman halála után ennek testvére, első Murád 

következett a trónra, ki atyja nyomdokán haladva , két irány

ban Kis-Ázsía- s Európában , lassan , de folytonos kövelkeze-

A  N A G Y  V I L Á G  K É P K K B K N .  I I I .  F Ű Z .

tességgel növelte bíralmát, s mihelyt Angora elfoglalásával 

keletet biztosítá, föfigyelmét nyűgöt felé fordítá.

És most hosszú sora kezdődik az ozmánok hódításainak 

Európában. Uralkodása harmadik évében Adrinápolyt s a ne

gyedikben Philoppopolist, a byzancziak két hatalmas véderös- 

ségét elfoglalá.

IV.

A  török foglalásoknak híre villámként járta be Európát.

V. Orbán pápa keresztes hadat hirdetett, Lajos magyar király 

észak-kelet leghatalmasabb uralkodója l’alaeologus János by

zanczi császár Víddinbe történt személyes összejövetel után, 

Hugó cyprusí király, Vlajko oláh vajda a szerb és bosnyák 

fejedelmek közös hadjáratra szövetkezének a törökök s szö

vetségesük Sissman bolgár fejedelem ellen. (1363? 1366?)

Lajos saját és szövetséges sergével váratlanul a Maríza 

előtt termett. A beglerbég serget küldött ellene, de nyílt csa

tába ereszkedni nem mervén, éjjeli megtámadást intézett. Gyö- 

zött-é ? vesztett-é ? Magyarország hatalmas királya —  saját 

krónikusaink szerint győzött, de Seadeddin török történész 

szerint (kit Hammer idéz) „mint éjjel álmából riasztott vad sza

ladtak a folyam felé“ s a király is csak nehezen menekülhe

tett. Annyi bizonyos. hogy Lajos a szövetség tervével: kiűzni 

az ozinanokat Európából —  lehet más gondjai, lehet V. Orbán 

pápa intésére —  felhagyott, s csak a hadjárat kezdetén elfog

lalt Viddint tartotta meg, s ennek elfoglalt várnagyát, mint 

hűbéresét a bolgár föld élére állitá. Lajos király a mariaszelli 

templomot épitteté „csudás menekülésének emlékeül“ —  míg 

Murád diadalaérti hálából mecseteket, zárdákat, iskolát s für

dőket alapított.

I’alaeologus János pedig Európa udvaraitól hasztalan kért 

segélyt a nyomonként haladó diadalmas hadvezér ellen, ki 

Konstantinápolyi már ekkor könnyű szerrel elfoglalhatta volna, 

ha felhágy észszerű politikájával hatalmát Európa- és Ázsiában 

egy arányban terjeszteni. Ez utóbbi a karamani fejdelemnek a 

konichi csatábani legyőzése után sikerült. Murád a kottovai 

csatatéren Kobilovics Milos szerb főnemes által, ki sátráig utat 

tőre magának , a perezben , midőn lába megcsókolására hajolt 

volna, megöletett.

Fia s utóda Bajazid Jildirim (a villám) e lső, ki testvérei 

légyilkolásával biztositá magának a trónt, egészen atyja nyom

dokin haladt, annyi kitartás-, határozottság-s ravaszsággal, 

csak több kegyetlenség- s szívtelenséggel, mint atyja.

Édes magyar hazánk kezdte meg a hosszas ellenállási 

harezot, mely annyi dicsőséget adott neki — de oly sok vérébe 

került. Kárhoztassátok vagy mentsétek e rokonfaj elleni, küz

delmet: a dicsőség mienk marad, a dicsőség hogy: azon erő, 

mely porba dönté a byzanczi császárság százados falait, hazán

kéin megtört. S mit a részvétlen vagy kétségbeesett Európa 

hasztalan próbált: feltartók az áradást és visszanyomásá- 

nak müvét megkezdtük.

A dicsőség miénk, a haszon---- Európáé.

A SZEREDNYEI VÁROMLADÉK-

Ungmegye egyik legszebb, legfestőibb tájékán fekszik 

Szerednye mezőváros, melynek lakói nagyobbára szőlőiníve- 

lésböl élnek, s hazánk egyik legkitűnőbb jelességü bortermő 

hegyét kapálják. Az egyszerű faluváros szélén borongó sírosz

lop gyanánt emelkedik az egykor hatalmas erősségül szolgált 

szerednyei vár omladéka , csupán egy csonka bástyatorony 

romjait tüntetve föl a múltak éjeiéből. Ez már csak szárnya- 

szegett árnyéka, hajdani fén^e-, ereje- és dicsőségének. Tor-



ténelünk múzsája nem sokat jegyzett föl e vár egykori urainak 

tetteiről, s lehet, hogy a mi történt viszontagságairól föl van 

jegyezve, köz-vagy magánlevéltáraink rejtelmei köztszunnya- 

doz. Annyit tudunk, hogy a török világban e vár vezérei híven 

gyámoliták a szorongatott egri vár kapitányait, s a kurucz vi

lágban a fölkelő sereg zászlóját lobogtatá. Félreeső helyzeté

nél fogva előkelő szerepet úgylátszik soha nem játszott, de 

azért Petőfinek egyik szép költeménye ezen váromladékra is 

alkalmazható *).
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A CSONKA TORONY.

Vén torony áll a rónaság felett . . . .  

Letűnt századba visz a képzelet,

Kevélyen néztek hajdan e falak,

Mert ormukon szent jelt tartottanak.

A szabadság zászlója volt e szent je l;

Csak játszott a viaskodó szelekkel.

Piros szárnyát hivólag lengeté,

S kiben vér vo lt, elszántan jött elé.

Gyűlt a toronyba a sok ifjú bajnok, 

Harcz-öltözetnek csillogása rajtok.

De fegyveröknél sokkal fényesebben 

Sugárzott a hős bátorság szemökben.

„Markunkban a kard, s benne lesz, a míg 

Szemfényünk vagy rablánczunk megtörik!“

Ezt harsogák, s mely ekkor kinn zúgott 

A menydörgés e zaj víszhangja volt. —

A sírba dőlt egy század év ezóta ,

Nincs a toronynak többé lobogója,

A szabadsági zászló lebukott,

Ti is alusztok , dicső bajnokok,

Kik szabadon inkább elestetek ,

Semhogy rabszolgaságban éljetek.

A torony áll még egyes-egyediil,

Ez is maholnap már halomra dűl.

Idétlen rom , mogorva , puszta váz ,
Falai között senkisem tanyáz,

Csak a holt század fekszik odabent, 

Szemfödele a hosszú, méla csend.

* )  Ez egyszerű, de jellemző képetskít a Magyar- é s  Erdílyország ké- 

pekben rz im ü m unkáb íl ismeretes Szálé-KovScs Jú lia  asszony raj

zol«, kitől még többeket a nagyobbszerüelret is fogunk közleni. S z.
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NY URA VÁRA.
— 11 a la  hz D e z s ő t ő l . —

Pártviszályban a magyar hazája,

Azzal verte öt balsorsa meg:

Testvér ellen testvér kardja villog,

Honfit ölnek honfi-fegyverek 1 

Nyitra várnál Henrik táborában 

A kiűzött Salamon király van!

Mért hívtad be ellen táborával

Henrik császárt: hogy egy nemzetet 

Tönkre tévén, annak sirja halmán 

Állítsd föl királyi székedet?

S hogy a romlás dúljon átkosabban 

Azért szerzél pártot a hazában?

Villog a kard, ember ember ellen 

Éltöket megvetve küzdenek,

És a szörnyű vérengző tusában 

Csüggedeznek már a jött felek 

S közülök sok harczos olykor, olykor 

A menekvés-, a futásra gondol.

Ámde futni ? —  futni még se tudnak 

Mert előttük egynehány magyar 

A ki halni —  futni nem —  tanúla,
S mindegyike egy-egy sziklafal.

Egy tekintet rájok: —  s mely elszálla — 

Visszatér szivöknek bátorsága.

S inkább dőlnek a halál karába 

Volna bár az örök kárh 

Mintsem az utókor emlegesse

Nevük szennyét: —  gyávaságukat.

S a csatában sziveiknek vére 

Záporként hull Nyitravár hegyére.

Magyar közül a szomjas halálnak 

Nem jut olyan bőven áldozat;

Mert a honfi honfitársa ellen 

Tovább állja a csapásokat.

Ámde a mint egy az égen a nap: 

Szintúgy itt is egy a legbátorabb.

Ott elül küzd, drága vér piroslik 

Kardja lapján: — most voná ki azt 

Honfi-szívböl. —  Most vágott le ismét 

Egy sok harczban győzelmes magyart. 

Rorzasztó mit látok : hah ! —  agyát 

Egy vitéznek mostan csapta á t!

Ennyi és több életen keresztül

Mind tovább és mind tovább halad, 

íme Sámsonként már ott tusázik

Nem messze a védbástyák alatt. — 

Kérdi Henrik: ,Ki küzd oly vitézen ?* 

„Bátor Opos leghívebb vitézem!“

,llát vájjon a Gejza táborában 

Vannak-e oly edzett bajnokok?*

Kérdi Henrik. —  Salamon felel r á : 

„Hogyha kell százat mulathatok!“ 

.Vissza sergem, vissza hát hazádba !

Mért onlnád itt véredet! . . . hiába 1‘
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ERDÉLYI RÉGISÉGEK.
I. DÓZSA GYÖRGY VASKORONÁJA.

Bakacs Tamás esztergami érsek, Rómában az egyház 

fejénél engedélyt vívott ki az iránt, hogy Magyarországon a 

török ellen átalános keresztes háborút hirdethessen. Mi meg

történvén, a haza több helyén, de kivált Pest alatt, nagyszámú 

fegyveres nép gyűlt össze, melynek fővezérévé Bakacs érsek 

a vitézségéről elhirhedett Dózsa Györgyöt avatá.

A dolog azonban bizonyos kifejlődött körülményeknél 

fogva egészen más irányt vön , mint a mi az érsek és a király,

11-dik Ulászló által kitűzve volt. —  Munka ideje lévén, a föl

desurak közül többen jobbágyaikat erővel hazahurczolák a 

táborból, s ezen fölül mint szökevényeket keményen is bün

tették. Dózsa György látva azt, hogy ez által keresztes hada 

fel fog bomlani, s a méltatlan bánásmód által is felhábo

rítva a török ellen élesített fegyvereit egyenesen a magyar 

nemesség ellen fordítá. Mi volt könnyebb, mint a népboszú- 

nak és szenvedélynek már régóla hamu alatt lappangott 

szikráját a legpusztítóbb lángokká növelni. Az első csapás a 

legközelebb eső pest-budai s pestmegyei földesurakat érte. 

Ezután a felbőszült kereszteshad romboló viharként vonult 

alább Czegléden át Szegedig, s minden főúri kastélyban a 

rablás, öldöklés és pusztítás vérnyomait hagyta hátra. Innen 

Temesvár felé húzódott a szilaj orkán, s György vitéz erősen 

lődöztelé a magyar alvidék akkori leghatalmasabb védbástyáit, 

de siker nélkül. —  Ekkor Zápolya János, erdélyi vajda, ki már 

több idő óta készült e népfölkelés elnyomására, jól fegyelme

zett hadi népével véletlenül meglepé a kuruczok seregét, mely 

eleinte nagy tűzzel áll ellent, de utóbb mégis lankadni, s Dózsa 

buzdításai daczára hátrálni kezd és —  megfutamodik. Dózsa 

mindvégig elszántan harczolt, s látva gyülevész-seregének 

bomladozását, hőshöz íllöleg kereste a halált, de Petrovics 

Péter állal lováról letaszittatván, szerencsétlenségére elfoga

tott. A győztes fél boszúállását a legiszonyúbb módon éreztette 

a levert nép fogságba került vezérein. Györgygyel együtt 40-et 

kiválogatván közülök, több napon át éhezteték őket, úgy hogy 

csak kilenczen maradlak é- 

letben. Minthogy Dózsa 

Györgyöt a nép olykor ki

rálynak is kikiáltá, —  Z á 

polya János ennek meg

torlására szörnyű kínzó- 

eszközöket gondolt ki. A 

kiéheztetett s meztelenre 
vetköztetett pártülöt lüze- 

sitell vasszékbe ültelek, s 
gúnyból tüzesitett vasko

ronát nyomtak fejébe, mely 

mint történeti ereklye mai 

napig is fenmaradt s még 

mai napig is őriztetik Ko
lozsvárt! a városháznál oly alakban, mint az illeni rajz mutatja.

__Erre Györgyöt hóhérjai tüzes fogókkal csipdesék, marczan-

golták, míg végre a legnagyobb kínok, a legégetőbb fájdalmak 

közt feladá lelkét.

II. KOLOZSVÁR RÉGI KAPU-KULCSA.

Érdekes, szép 

mestermü , mely 

szinte a kolozsvári 

község - ház falai 

közt becses erek

lye gyanánt őriz

tetik. Ki által s mi

kor készült e kapukulcs, nincs tudomásunk, s ha ez iránt valamely 

törtéiuMbuvártól felvilágosilásl nyerünk, közlendjiik olvasóinkkal.

BULYOVSZKYNÉ,

(Szül. SZILÁGYI LILLA).

—  V n l i o t  Im r é t ő l .  —

Csodálni lehet, hogy hazánkban, hol a színművészet áta- 

lán véve még mindig mostoha körülmények közt fanyalog, hol 

a közönség ez iránti részvéte átalános- és kitartónak épen 

nem nevezhető, hol a színészi képezdének még híre sincs, — 

hogy mondom nálunk a színészet régibb törzsfája annyi viszon

tagság közepeit gyökerestül ki nem száradt, sőt inkább új és 

új hajtások, csemeték, virágok, s a legnemesebb fajú gyümöl

csök gazdag lombozatával dicsekhetik. És ez főleg annak tulaj

donítható , mert a szinészeli hajlam , képesség, a mi komoly 

keleti fajunknál is szépen kifejlődött, s hogy úgy fejezzem ki 

magam, családi örökölt betegséggé, vagy inkább szenvedélylyé 

vá lt, úgy hogy öregebb színészi családaink, egész színészi 

nemzedékkel szaporiták a magyar színpadok biivilágát.

Több ifjú pályatársai sorában, színészetünk egyik kitűnő 

csillaga, a Kolozsvárit született Bulyovszkyné is egy ily szí

nészi családból —  az érdemdús veterán Szilágyi Páltól szár

mazott, jeles atyja oldalán a színpad gyakorlati iskolájában nőtt 

fel, s már zsenge korában, midőn még gyermekszerepeket ját

szók, mindjárt legelső felléptekor szembetűnő hivatást tanúsí
tott a színi pályára.

Egyébként Szilágyi Lilla színi működését kora gyermek- 

ségébén, mint tánezosné kezdé a nemzeti színpadon. Lejtelmét 

azonban felülmúlta arezjátéka, melyei különösen a spanyol 

pajkos tetszelgő cachuchában fejte k i , s mi már ekkor kitün

tette szinészetrei hivatását.

Az akkori szinhází közönség, mely a nemzeti színészet 

pártolásában egy meghitt családi körhöz hasonlita, melynek 

házi istene a magyar színművészet volt, egy szőke fürtü gyer

mekre még most is emlékszik, ki a földszinten mindennap lát

ható vala, s ki felvonások közt versek szavallalával mulaltatá 

a körüllevöket —  s e  kedves gyermek Szilágyi Lilla voll. A 

delnők nem egyszer vitették föl páholyaikba, hol verseit elsza- 

vallván, édességekkel halmozák el. — Különösen Csokonai 

volt kedvencze, kitől Ieglöbb költeményt tudott; e vonzalmát 

a népszerű költő müvei iránt alkalmasint az idézte benne elő, 

mert Csokonainak kedvencz Lillája, kit rTavaszá“ban oly szé

pen megénekelt, névrokona volt.

A magán-szavallalok sikere, korán kifejté a gyermekben 

a színészet iránti szenvedélyt; csakhamar színdarabokból is 

tanult egyes helyeket, így Romeo és Júliából az erkély-jele

netet, melyben Lendvainé voll mintája. Alalában e színművésznő 

leginkább hatott kedélye-és képzelmére; azért is gyermek

szerepei közi legkedvesebb voll neki, midőn „Lignerolles Luiz“ 

(Lendvainé) kis leányát játszhatta : itt igazán a gyermek volt 

büszke anyjára.

Ezután mintegy 3 év múlva m ár, nagyobb szerepben is 

föllepett, a „Málkanézés“ben, később a „Londoni ko ldusod

ban mint Smike, az árva fiú. Egy tnakacsan évekig tarló szem

baj, mely megvakulással fenyegette, igen gátolá mind testi, 

mind színpadi fejlődését. Azonban kora szenvedései sem tör

hették meg szinészelhezi kedvét, hajlamát, egy betűt sem ol

vashatva, mások felolvasásai után tanulta szerepeit. A „Falura 

kell menni“ czimii vígjátékban, mint Paulina, az akkori jour- 

nalíslika figyelmét is magára voná, az alaposabb müitészet is 

méltányolni kezdé tehetségéi, s a nemz. színház igazgatósága 

ennek következtében emelte föl havi díjál, mely eddig csak 8 

forint volt.

Nagyobb szerepkört gróf ltáday és Erdélyi igazgatósága 

alatt kapott először (1847-, 48-, 49-ben); — ez azonban még
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csak átmeneti korszak volt, melyben művészetét csak a törek

vés jellemezte határozott iránybani fejlődés nélkül. Ez idő

szakba esik férjhezmenete is , a tárczairói (feuilletonistai) és 

müitészi ügyességéről ismert Bulyovszky Gyulához.

1852 végén még másodrendű soubrette-szerepeket já t

szott. 1853-ban, gróf Festetics Leó és Simontsits János igaz

gatása alatt nyílt számára téresebb mező a határozottabb irány- 

b jn i s első sorbani szereplésre. Ekkor kezdé mindinkább kifej

teni , teljes fényben feltüntetni magasabb színművészeti tehet

ségét a tragikumban, a mélyebb érzelmeket, szenvedélyeket 
festő szerepekben is. A Hölgyfutárnak föltétlenül magasztaló 

bírálatai koránsem voltak B.-né művészi emelkedésére oly 

buzdító befolyással, mint a nemes tüzű versenyzés szinte jeles 

tehetségű pálya- sőt szakmatársnöje, Komlóssy Idával, és 

a Pesti Naplónak irányában tanúsított szigorúsága, miből 

utóbb, miután a tisztán színművészeti elemen kívül más érde

kek is vegyültek a játékba, ellensúlyozó, visszatorló s így ter

mészetesen személyeskedő pártvita fejlődött ki. Ez élet-halálra 

folyt tusának mélyebb indokait fejtegetni, annak jelleméről 

eldöHtő ítéletet hozni,helyen kívüli dolog volna itt; —  én csak 

azon örvendetes eredményét, ama hasznos jó  oldalát emelhe

tem ki, miszerint B— né a legszorgalmasabb tanulmányra, lan

kadatlan erőfeszítésre buzdíttatván álta la , ez csak tüzpróbája 

volt valódi hivatásának, mely diadalmi glóriával s derűt hir

dető ragyogással emelkedett ki a háború viharából. —  E ki

tűnő szinmüvészí tehetségről —  melyre inkább büszke mint 

irigy legyen a magyar —  külföldi müitészek is igen szépen 

nyilatkoztak; így többi közt Bülow, zongoravirtuoz a „Szép

irodalmi l a p o k b a n é s  korunk legnagyobb tragikus színésze, 

Ira Aldrídge , ki a legkedvezőbb véleménynyel volt iránta, s 

lángleikének rokonát találván föl benne, igen szeretett vele 

játszani.
1853-ban rövid vendégszereplésre hivatott meg Kecske

métre, s az alföldi magyar város derék közönsége által a leg

nagyobb részvéttel fogadtatott. —  1854-ben télen szülőfölde-, 

Kolozsvárra hívták meg, hol, mint a Hetilap tudósításaiból lát

ható, 13-szor kitűnő sikerrel szerepelt. Galamb, koszorú, vers, 

folyton tele ház, —  voltak az iránta nyílvánított szeretet jel

vényei , ezen kívül több főrangú hölgyek részéről drága antik 

boglár-ékszerekkel tiszteltetett m eg, mit főurak és irodalmi 

egyének küldöttsége vitt öltözőszobájába-

Bulyovszkyné már a természettől is sok szerencsés tulaj

donnal van megáldva. Virágzó fiatalsága, kellemdús külseje, 

szabályos, jelentős arczvonásai, tiszta , csengő érczhangja, 

könnyű felfogása, biztos emlékező-tehetsége, hatalmas kulcso

kul szolgálnak kezében, mikkel a művészet templomába bátran 

benyithatott és szilárd alapú állást foglalnia sikerült. Éhez 

járulván gyakorlati képzettsége, s ezzel párosuló mélyebb 

elméleti tanulmánya, —  német, franczia, angol nyelven foly

vást olvas színészeti képző könyveket; —  benne a teljesen 
kiművelt, s művészeti öntudattal játszó színésznőt egyelőre föl 

lehet ismerni. —  Mindezek következése az, hogy játéka átalán 

véve valódi, szép, nemesen egyszerű, s minden részeiben ösz- 

hangzatos, kiegészített tökélyü. A színművészet legnehezebb 

feladata: az egyénesítő emberábrázolás teljesen hatalmában 

vau, miután szerepe szellemét híven s magasabb lélektani tapin

tattal felfogni s helyes kifejezéssel legkisebb árnyéklataiban is 

finoman jellemzöleg visszaadni tudja. Szavalata mindig szabatos, 

nemes, természetes, mentt minden erötetett hamis pathosztól, 

minden szót, szólagot tisztán, érthetően ejt k i, minden szónak 

ott adja meg a maga helyes nyomatékül, a hol kell; ellenkezőleg 

legtöbb színészeinkkel, a müveit magyar nyelv szabályai ellen 

soha nem vét, s minthogy ily szépen, ily tökéletesen szavall, a 

jóhangzású magyar szó valódi bájoló zenévé válik ajkain. Tag- 

jártatása kerekded, biztos, mimikája, arczbeszéde élénk, csak

hogy a szelíd nyájasság eredeti jellemvonását ritkán birja ar-
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czáról egészen eltüntetni. Legerősebb szakmája: a szende, 

naiv, kedélyes, a mély érzelmű és szenvedélyes szerelmi sze

rep, víg- és szomorujátékban egyaránt. E téren legotthonosabb, 

szívhez szóló meleg bensöség, elragadó ihletettség, báj-és 

kellemgazdagság jellemzi mindenkor nagyhatású játékait. E 

mellett a finomabb kaczér, eszes, és a rajongólag ábrándos 

nőket is jelesen személyesíti, s a pajkos, kedélyes fiuszerepek- 

ben oly ügyesen s annyi valódisággal működik, hogy szinte 

feledteti velünk gyöngébb nembeli származását.
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B u l y o v s z k y n é ,  társalgási naiv szerepben * ) .

Bulyovszkyné főbb szerepei: Szigligeti „Arczképében“ ; 

V i l m a ,  —  egy fiatal, különcz delnő, kit szerelme szenvedé

lyessé s testvére iránti szeretete feláldozóvá tesz, egy , a naiv 

körén kívül eső jellemszerep, mit ö finom erőteljes színezettel 

ád. —  Ehhez legközelebb áll R i o l ,  Czakó „Végrendeleté“- 

ben, mely szerepekben Barhelt több hangfordulatban szeren

csés sikerrel választá mintául. —  A „Lowoodi árvá“ban J  a n e 

E y r e , egy vadon, saját lelki ereje által fejlődött fiatal leányka 

mostoha rokonai bánásmódja a világ ellenében daczczal övedzi 

körül keblét, mely később a szerelem szenvedélyében egy ha

sonló lelkületű férfi irányában küzdi harczát s édes engeszte- 

lést nyer. Művésznőnk e nehéz, indulat-kifejezéseiben annyira 

változatos szerepnek minden mozzanatát ismert virtuozitással 

adja. —  Gölhe „Clavigo“jában B a u m a r c h a i s  M a r í és az 

„Ármány és szerelem“ben L u i z egészen sentimentalis szerep,

* )  Barabás rajza után . —  Rövid időn alkalmunk lesz a t. művésznőt 
tragikai jelmezképben is feltüntetni, mely photographia u tán készül

vén, m inden, eddig megjelent arczkép-rajzánál hivebb leend. Sz.
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de azért B — né túlságos idétlen érzelgéssel egyiket sem tor

zítja el. —  Mint O r l e a n s í  s z ű z  nem a testi erejével ható 

hösnét ábrázolja, hanem a szerep alapeszméje szerint a gyönge 

pásztorleánykát, kit honszerelmi fanatizmusa tesz hőssé , és 

nem az öntudatos erő s veleszületett bátorság. E darab jutal

mául adatván, tisztelői értékes gyémánt-karpereczczel, koszo

rú- s versezettel tüntették ki. — Shakespeare müveiben játsza 

J ú l i á t  a leggyöngédebb eszményítő erővel, (s kétségkívül 

ez az ő mesterszerepe). D e s d e m o n á t ,  O p h  é l i á t ,  J e s -  

s í k á t ,  L a d y  A n n á t III. Bíchardban, melyekben a gyer

meteg nőiesség jellemzi szerepléseit, az utóbbiban a kaczérság 

színezetével. —  A dráma terén kiválóbban szerepel még Kö

vér „Szép marquisnö“  czimü eredeti színmüvében , mint D e 

l’a n g e  marquisnö, egy hiú, kaczér hö lgye it a kijátszott sze

relem lovagias boszúja mélyérzelnnivé és önfeláldozóvá tesz. 

Itt a szenvedélyek egész vulkánját tünteti elő. —  Szigligeti 

„Czigányá“ban mint R  ó z s i a szerelmében megörült s dalok

ban rajongó czigányleányt meglepő valódisággal személyesíti.

—  A „Farsangi iskolá“ ban drastikus gúnycsipösséggel adja a 

városi tónra készülő falusi leányt, V e r o n k á t ,  s annál killi- 

nöbb az ellentét, midőn végül saját szendeségéhez ismét visz- 

szatér. —  A tisztán naiv szakmában, mint R ó z s i  k a ,  a „R ó 

zsa és Rózsíká“ ban, mint N a n o n  a „Sziv é* hozomány“- 

ban, mint T ö r ő  B á 1 i n t n é „Egy nő, ki az ablakon kiugrik“ 
vígjátékban, s mint Á g n e s  a „Tiszaháti líbácská“ ban —  

fölötte kedves, s tökéletes játékával mindenkit elbájol, valamint 

más részről tinóm társalgási tapintata az „É lő  arczkép“ben 

nem idéz ugyan elő zajos hatást, de a müértöre nézve annál 

kellemesb benyomással van. —  Az eredeti darabokban jobb 

szerepei még : C s í 1 á r , Vörösmarty „Áldozatá‘‘ban, M a r g i t ,  

Czakó „Szent László és korá“ ban.

Bulyovszkyné az irodalmi pályán is ismeretes, s eredeti 

és fordított müveivel jó  nevet vívott ki magának. Színpadra 

már mintegy 20 darabot fordított, mire leginkább az ösztönzé, 

hogy szerephez juthasson. Első novellája az e sorok írója által 

szerkesztett „Magyar Tháliában“ jelent meg, a többiek szép- 

irodalmi lapjainkban ; beszélyeit átalán véve franczia könnyű

ség, simaság, ember- s életismeret és érdekes előadás jellem 

zik. Most azok összegyűjtésével foglalkozik, s 2 kötetbeni ki

adásukat tervezi.

Bulyovszkyné, mint valódilag müveit nő , az élet társas

körében is csak oly kedves és szellemdús, mint színpadon , s 

igen becsülendő benne, hogy ellenkezőleg legtöbb inagábavo- 

nuló pályatársával, nyílt társas mulatságokban is részt vesz, s 

nemzeti Tháliánkat itt is mindenkor kellemdúsan képviseli. 

—

KÉPEK A KRIMI HADJÁRATBÓL

I. OSTROM- ÉS VÉDMÜVEK.

Hogy a szövetségesek közül az angolok Balaklavát, a 

francziák pedig a chersoni fok öblét válasziák kirakó- és ki

kötőhelynek , már az első füzetben em lítők, valamint azt is, 

miként foglalák el az angolok szárazról az oroszoktól Halaklava 

romjainak megerősített részét.
Balaklava kézrekeritése 1854-ki sept. 28-kán már végre 

volt hajtva. 30-kán pedig már az ostromlövegek is a parton 

vollak. Ezek, a tüzérség és az ágyufogatok partraszállilása 

szintazon csónakok (mahon) segélyével történt, mint a hajóra- 

szálláskor, a lovakat szinte csigákon kellett egyenkint leere- 

getni a csónakokba, de e nagy veszödséggel járó munka nehéz

ségei mindazáltal egészen eltűnnek azon fáradságok ellenében, 

mibe a nehéz ostromlövegek partraszállilása került.

Az oroszok felvigyázásukkal annyira eltudták takarni Sze- 

basztopol valódi állapotát az egyesültek kémeinek hiuzí szemeik 

elől, hogy Szebasztopolt szárazi részről nagyrészt nyílt, a meg

erősített helyeken pedig nyakraföre elhamarkodott, hiányos 

sánczolatoktól védett és így a bevevésre kevés erőmegfeszitést 

kivánó városnak hívék ; azonban kiszállásuk után oct. 5- -9 közt 

tartott nagy kémszemle alatt meggyőződtek, hogy Szebaszto- 

pol szárazi részről is igen ostromálló erősség, mely naponkint 

nyer ellenálló képességében az oroszok állal hihetlen erőlkö

déssel folytatott védmunkálatok által.

Védetik pedig a város szárazi részről a következő erődí

tések által.

A szövetségesek táborából tekintve a város legvégső bal

oldali pontján a vesztegerödét, 50 ágyú védi, az ennek köze

lében álló Sándorerösség mellett az úgynevezett Szebasztopol- 

üteg , ettől húzódik hegynek föl egy, a gyalogság számára löré- 

sekkel ellátott 200 láb hosszú fal egy félhold alakú erődéig, 

melynek fellapjáról 20 ágyú kandikál le , ezt alább lent még 

egy üteg fedi, melynek sáncza 20 láb magas. Ez említett eröde 

ágyúi alatt laktanya van, szárnyékolva (dankirt) jó l fegyverzett 

négyszegsánezok (redoule) és lörések által. E laktanyától egy

3 láb vastag lörésezett fal kanyarog a város, kikötő, hajóépí

tők és a szertár körül egész a Csernajá-ig, e hosszú fal előtt 

árok húzódik végig, melynek felhányt földje vársíkot képez, 

védve több helyen a mögötte levő falat. A bástya nincs föld

del meghordva, tehát reá ágyúkat sem lehet felállítni, de a pon

tokon , hol szabályos erődítéseknél erödéknek kellene állni, 

macskázatosan felállított ágyúk léteznek, melyek a fal fölölt 
lőnek cl. E bástyavonal közepén a város Iegmagasb ponlján áll 

az Akhtíar-erőde. Ez erődén túl húzódik a nagyobb hegynyilás 

a Szebasztopol előtti hegyekből egész a révig, és itt a kato

nai kikötőt képezi; van egy ennél kisebb hegynyilás is , mely 

a veszteg kikötőbe nyílik. A  nagy hegynyiláson túl, a már em

lített körbástyán egész a Csernajáig több erődítések emelked

nek, fölékesítve testes ágyúkkal, ezek közt legnagyobb a ke

leti (MalaliholT) eröde , melynek mögötte és fedezete alatt van 

felállítva az orosz tábor, természetesen a falakon belöl. És így 

Szebasztopol hasonlít egy ezer és ezer szájú szörnyhez, mely 

a fölötti bámultában, hogy ö t , a bevehetlennek hiltet egy oly 

szelíd erkölcsii katonákból álló sereg még ostromolni merész
kedik, mondjuk, e fölötti bámultából terjelmes szájait a szö

vetségesekre mereszti s föl-fölberzenkedve éktelen csaholással 

megugatja őket, szórva azok közé haragjának kemény, de sőt 

tajtéknak kissé nagyon is kemény, tajtékját.

De van is oka miért fölberzenkedni, mert a mit a szövet

ségesek szemeláttára elkövetnek, az mégis sok.

A szövetségesek csak egy rövid időn befejezendő hadjá

ratra jöttek — és tán pár évig tartó munkára találtak! 70 ezer 

emberrel, 80 tábori és 80 ostromágyúval szálltak ki a partra, 

s Szebasztopolt oly erősnek találták, hogy négy akkora erőnek 

is igen könnyen képes ellenállni! Valamint az oroszok hitték is, 

hogy a szövetségesek egyrészt átlátva elégtelenségüket ekkora 

feladattali megbirkózásra, másrészt nyomatva MencsikolTnak 

Baktsiszerai és Szimferopol közt álló, mindinkább több erősítést 

magához vont serege által —  megelégesznek , ha nyakraföre 

hajóikra visszalakarodhatva seregüknek csak háromnegyede 

leli sírját Krím sziklaföldében!!

A minthogy MencsikolT az almai ütközet előtt meg is írta a 

czárnak, hogy a szövetségeseket mind a tengerbe hajija.

De mily nagy lehetett csudálkozásuk , midőn MencsikolT 

Bektsiszerai és Szimferopol közli állásából nem hogy kimozdult 

volna, de boldognak érzé magát, hogy meg nem támadtatott, a 

szövetségesek pedig nem hogy visszaszálllak volna hajóikra, 

hanem látva maguk előtt a nagy feladatot, szembenéztek azzal 

s eltökélék magukat egy hosszadalmas és fáradságos ostromra.

E végből a seregek következőn helyeztetlek el. A fran-
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cziák a vesztegerőde, a város bástyái és az Akhtiar-erőde elle

nében, vagyis a vesztegkikotötöl egész a nagyobb hegynyilá- 

sig, az angolok pedig a nagy hegynyilástól egész az inkermani 

völgyig, vagyis az előváros (Karabelnaja) a keleti eröde és a 

hadikikötőben álló hadihajók ellenében, s az angolok mögött a 

török sereg mintegy tartalékkép lettek felállítva.

Mind az angolok, mind a francziák azonnal elhelyezék 

lövegeiket. Hogy az ostromágyuk felállítása mily erőfeszítésbe 

került, arról szóltunk már az első füzetben. Az angolok azon

nal hozzáfogtak Balaklava megerősítéséhez is , hogy kiszállási 

és rakhelyüket, valamint visszavonulásukat a hajókra bizto

sítsák.
A lövegek felállítása a nehézségek ellenére is oly gyor

san ment végbe, hogy oct. 17-kén máralődözést is megkezd

ték. Hogy ez az oroszoknak sok kárt okozott, mutatja az ez 

alkalommal elesett 500 halottjuk, ezek közt volt Korniloff ten

gernagy is. Mindamellett ez csak első kísérlet volt s leginkább 

az ellen védmunkálataí háboritása végett, mert ekkor már meg

győződtek nagyobb ostrommunkálatok szükségességéről, és nem 

csak hogy meggyőződtek, de azokat már meg is kezdéks ren

delés tétetett új csapatok s nagyobb mennyiségű lövegek szál

lítására. Terv szerint az ostromlott város védbástyázatát hasonló 

vonalú megfelelő ostromárkokkal veszik körü l, s minden erő

dével szemben hasonló lövegerejü ütegeket állitnak.

De hogy az ostrommunkálatok leírását könnyebben ért

hetővé tegyük, nem leend tán fölösleges olvasóinkra nézve, a 

tábori erőditvényekről egy rövid ismertetést iktatni ide.

A tábori erőditvények körvonalaikban és építésükre egy

szerűbbek , mint más maradandóbb müvek, mindamellett is a 

segédeszközöknek, anyagnak nagy különfélesége kívántatik 

azok előállítására. Ez erőditvények czélja egy elsánczolt tábor 

vagy egy ú t , h íd , szoros védelme.

Alakjukra nézve szöggátak- (Redans), szögönyök- (Lu

nette), vagyis bástyák- (Bastion) és gátokra (Redout) oszla

nak , melyekhez még a hídfőket számíthatni, ámbár szorosan 

véve ezek csak az előbbiek alkalmazása.

A s z ö g g á t  az ellenség felé csúcsba 

összefutó két oldalból álló mű, ha egy sikam 

(glacis , ároklejt) végén vagy egy más mű 

homlokán áll, akkor nyílnak hívják. Ha ön

állóan véd valamely szorost, utat, hidat, ak

kor szfiggát a neve. A szöggátak közönségesen sánczolatok- 

kal köttetnek össze. Két sánczczal, kölcsönös védelemre ösz- 

szekötött szöggátnak papsüveg (Bonnet de Prêtre) a neve.

A s z ö g ö n  y- vagy bástyának 

azon előnye van a szöggát fö lött, hogy 

két oldalán kívül két szárnynyal is bir, e 

szárnyai majd befelé, majd kifelé irány

zottak, mint alább a bástyamün és a bás- 

tyavázlatu harczgátokon látni fogjuk.

A n é g y s z ö g g á t  ellenben zárt és 
néha köralaku, négy vagy több oldalú, a 

mint a helyiséghez képest megkivántatik.

A  bemenet a veszélynek kevesbbé kitett 

oldalán van és annak átellenében belől 
egy homloksáncz áll.

A c s i l l a g g á t  az ellenség felé 

minden oldalról csúcsokba futó g á t , en

nek az a nagy előnye, hogy az ellent, 

bármely oldalról közeledjék is, golyóival 

keresztezi.

A b á s t y a m ü  (Kro- 

nenwerk) áll összekötő ár

kok- vagy falakból (o, o) és 

bástyákból (a , a , a ) ; lehet 

eztaszükségszerint nagyobb 

vagy kisebbre készíteni; ké

pünk egy egész bástyából és 

két félbástyából állót ábrázol.
A b á s t y a v á z 

l a t  u harczgát áll ár

kokból (o, o ) , össze

kötött bástyákból (a, 

a, a ) ;  ezt is a szük

ség szerint hosszabb

vagy rövidebbre ké

szíthetni. A szövet

ségesek ostrommüvei 

mind bástya-vázlatu 

harczgátak, félkörvo

nalban építve, s mint 

képünk is mutatja, az 

ellentkereszttüzbe ve

szi, bármely oldalról 

közeledjék is feléje.

A láborerőditvények nagysága a katonaság számától függ, 

kik azt védik. Ezeket a gátok mögé kétsorosán állítják fel, 

egy-egy tagot 2 — 2 4/ a láb távolságra. Ha gyalogságon kívül 

ágyukat is szállitnak belé, úgy minden hat fontosra 6 , és 

minden tizenkét fontosra 8 lépésnyi távolságot vesznek fel. 

Mivel a védők a gátak vonalával derékszöget képző irányban 

szoktak lőn i, azért a gátak csúcsai ezek leggyöngébb oldalát 

képezik, nem is fordítják azokat az ellenség erősebb oldala felé.

Az erőditvények alakja a helyiségtől függ. Ha p. o. egy 

négyszöggátat egy halomra epitnek, úgy figyelni kell, hogy a 

lejtet, mely felöl az ellen közeledhetik, minden oldalról hor

zsolni lehessen. E czél elérése végett gyakran a gátnak igen 

sok oldallal kell bírnia.

A  táborerödék szer

kezetében legnagyobb kü

lönbség uralkodik a f o- 

g a s g á t o k n á l  (Säge

werk).

E módszer előnye ab

ban á l l , hogy az őrség 

háromféle irányban tü

zelhet. Derékszöget ké

pező irányban, vagy a 
gát oldalával, vagy pedig 

a fogazati szöggátkák 

egyik vagy másik oldalá

val. A bemenettel szem

közt egy rövid homloksáncz áll annak védelmére; de ha a gá

tak nagy kiterjedésüek, úgy kívülről a bemenet előtt egy szög

gát alkalmaztató.

Hídfőket a hidakoni átjárás vagy azok védelmére állíta

nak, ez esetben az erődének a híd felöli része nyílt. Oldalai a 

folyó partjára támaszkodnak. A hídfők a seregnek a liídoní visz- 

szavonulása védelmére és arra szolgálnak, hogy az ellent a 

hídoni átkelésben gátolják.
Ily  erőd nagysága mindig a helyhez van mérve vagy egyéb 

körülményekhez, p. o. ha csak egyszerű gyors átkelést vagy 

a hidat hoszabb időre kell-e védniök.
A hidföerödének, ha csupán egyszeri átkelést véd, elég 

az egyszerű szöggát. Ez esetben gyakran a folyó mindkét part
jára állitnak fel szöggátakat; vagy legalább az egyik parton 

álló szöggát védelmére a másik parton ütegeket.
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ledöntött
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Minden ilyféle táborerödék építését balfelöl kezdik; a 

csapatok védelmére sánczot hánynak emelt föllappal, melyek 

löpadoknak hivatnak és megrakják lövegekkel. Az árkon túl 

sikamot vagy lejlöt hánynak. A sikani mögötti talajt 
fákkal is megerősítik.

Az ütegek és táborerödök építésé

nél legfontosabb szerepet játszanak a 

r ö z s e k o s a r a k .  A rözsekosár egy 

hengeridomu mindkét végén nyilt kosár.

Fökép az ütegek bellejtjének készítésére 

szolgál, mely esetben egymásra két sor

ban rakják, úgy hogy a mellvéd magas

ságát felérjék. Gyakran e mellvéden egy 

lábbal kihagyják á lln i, hogy mögötte a 

czéllövészek elrejtőzhessenek. Mihelyt e kosarakat felálliták, 
azonnal megtöltik föld- vagy kavicsosai]

A rözsék 10 láb hosszú 1 láb átmérőjű vesszünyalábok; 

az ütegrözsék kétszer ily hosszuk, 12 ujjnyi átmérővel.

Ez utolsókkal ütegeknél a vállvédeket fedik be.

A  homokzsákokat akkor használják, midőn földszegény, 

szirtes helyekre állítnak fel ütegeket; néha béllelésre használ

ják, néha pedig a rözsekosarakat helyettesítik.

Sánczezövekeket akkor alkalmaznak, midőn a felhányt föld 

nem áll meg, hanem göröngyei lefolynak, úgyszintén megne

hezítik az ellennek a sánezrai fölmászását. —  Úgyis alkalmaz

zák , hogy magukban állva a czölöpöket függélyesen a földbe 

verik, lörésekkel ellátják és ekkor karózatnak hívatnak. —  A 

palánkok nagyobb czölöpök, gyakran alkalmazzák az árkok 

lejtjére és ekkor ostromezölöpöknek hívják.
S p a n y o l - t ö 

v i s e k e t  használnak 

valamely sík téren épí

tett táboreröde meg

erősítésére. Szerkeze

tüket rajzunk mutatja.
Ezeknél jobb szolgálatot tesz a fatorlat (Verhau) ha al- 

kalmazhatására nagy fák vannak közelben. A törzseket az ár

kok előtt nehány lábbal a földbe ássák, ágait jó l összekuszálva 

az ellen felé fordítják. A kővetkező lapon fölül látható képün

kön a fatorlat előtt egy sikam van alkalmazva, hogy azt az ellen 

szemei elöl elfedje.
A farkasvermek köralakú, alul szőkébb gödrök, alapjuk 

fenekén egy hegyes kiálló czölöppel, 8 — 10 lábnyí mélyre 

ásatnak. A védmüvek és árkok elölt szoklák készíteni és pedig 

nagy számban az ellen csatárainak távoltartására.

A futóárkok a föld alatt ásott folyosók, melyek az erö- 

ditvényeken kivül nagymeszsze elnyúlnak; megtöltik lőporral

és mikor az ellen közé ig , az erődébe beszolgáló kanóczokat 

meggyujtják s az ellent, ki semmit nem gyanít, a légbe 

röpítik. Ez által gyakran egész csapatok semmisülnek meg. —  

Képünk mutatja a sánczolatok alakját; jobbra áll a löpad, előtte 

az árok, ezentúl fatorlat, mely mögött a sikam emelkedik ; alatta 

pedig futó árok húzódik el.

II. SZEBASZTOPOL ELSŐ BOMIUZTATÁSA.

A hangyaszorgalmú szövetségesek annyira előre haladtak 

ostrommüveikkel, dolgozva éjjel nappal, ásva vésve az ellenség 

szakadatlan nem golyózápora, de golyófelhöi árnyékában, —  

mert golyóikat oly sünien szórták és szórják ellenük, hogy 

azokkal, el lehet mondani, valamint egykor a tatárok a Sajó 

melletti gyászos ütközet napján nyilaikkal, felfogák a nap suga

rait, —  mondjuk, mindezen akadályok daczára is a szövetsé
gesek ostrommüveikkel annyira előrehaladtak, hogy oct. 16- 

kán már 117 ostromágyut felállítottak, —  melyeket, miután 

egyéb készleteik hiányoztak, a hadihajókról szedtek le, —  120 

orosz ágyú ellenében (ekkor Szebasztopolban összesen 1500 

ágyú lehetett, köztük 300 kilenczven fontos) és 16-ról 17- 

kére virradóra megnyiták a bombázást; a franezía ütegek mö

gött egy löporraktár légbe repült, minek következtében ezek, 

hogy csorbáikat kijavítsák, az ágyúzással felhagytak, de az 

angolok folytaták és az ellen három toronyszerű erödéjét leon

tották s elfoglalák, és ágyúteleppel felékesiték, azon magasla

tot mely az orosz, úgynevezett árboczbástyamü ellenében a 
legelőnyösebb támadópont.

Az árboczbástya legerősebb minden orosz erödék közt, s 

azoknak mintegy fejét, koronáját képezi, azért a szövetsége

sek mint legfontosabb pontra, erre szegezék legrettenetesebb 

lövegeiket, s az ostrom s bevétel alatt is e ponton várhatók a 

legvérengzőbb jelenetek. Képűnk e pontot ábrázolja, az elle

nébe álló mozgóvá tett tengerészek- és legerősebb üteggel.

Szobasztopol ostroma.
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Ez első bombázással a szövetségesek 33 orosz ágyút 

sebesítének meg és tettek löképtelenné. A szövetségesek 96 

halottat, az oroszok 500 halottat és sebesültet vesztettek, köz

tük KornilolT tengernagyot is , kinek lábszárait ép akkor kapta 

alóla ki egy golyó, midőn a színház tornáczába lépett, hogy 

segédének egy írott parancsot adjon át.
E bombázásban a hajóhad is részt vett. De szélcsend ural

kodván , a nagy hajókat gőzösökkel kelle állomásaikra von

tatni, s a tüzelést csak délben kezdhetők meg. A franczia ha

jók  a vesztegeröde és Sándoreröde, az angol hajók a Konstan- 

tinerőde, távírda- és Miksa-erőde ellen nyíták meg tüzeléseiket, 

a török hajóhad a szövetségesek mögött foglalt helyet. Félhá

romra az orosz ütegek elhallgattak s 3 órakor a vesztegeröde 

is elnémult. Az angolok a Konstantin-erőde egy ütegét tették 

semmivé.

E tengeri bombázásnak ugyan anyagilag más hasznos 

eredménye nem volt, mint hogy sok orosz ágyút löképtelenné 

tett, a vár falain nagy csorbákat ütött, a föczélt, a bevevést 

nem érte e l, minthogy a kikötőbe, melynek bemenete az első 

füzetünkben adott leírás szerint sokkép el van zárva, behatolni 

egyátalán Iehetlen veit. A hajóhad természetesen szintén nem 

maradt szűzen sérelemtől, így a „Vilié de Paris“ admírál-hajóra 

esett két bombák egyike a fedezetet igen megsérté, a másik 

Hamelin tengernagy egyik segédének mindkét karját elsza- 

kasztá, e hajón magán 10 halottat s 40 sebesültet számláltak ; 

a szövetséges hajóhad összesen 64 halottat, 202 sebesültet 

számlált, s sok hajó is tetemesen megsérült, mi okból a további 

ostromban a hajóhad nem is vett részt.

De szárazról folytaták az ostromot és pedig oly hévvel, 

hogy naponkint 18— 20 ezer golyót vetettek a városba. Ez 

alatt egy orosz lőportár a légbe szállt, a Hajós-előváros meg
gyűlt és a kikötőben két (állítólag nagy) hajó elsülyedt. A vár

ban nagy vízhiány állott be. Oct. 23-kán az oroszok kirohanást 

tettek, de nagy veszteséggel vísszaverettek. A városban újólag 

hosszan tartó tűz támadt.

III. BALAKLAVAI ÜTKÖZET.

Tudjuk, hogy az angolok Balaklavát, melyet fő le- és ki- 

rakó-helyökül választának, megerősíték sánczokkal és katona

sággal. Az Angliából az angol sereg számára tett mindennemű 

szállítmányt itt tesznek partra és halmoznak raktárakba, s tevé

ken, ökrökön, szóval, minden található szállitó-eszküzökön innét 

szállitnak nagy fáradsággal a rósz utón mindent a táborba, s 

következőleg az ostromló angol sereg a balaklavai kikötőből, 

mint valamely kútforrásból meríti élelmi, hadi és ostromszereit. 

Tehát Balaklavát az angoloktól elvenni annyit tenne, mint őket 

félig vagy tán egészen is megsemmisíteni, azért MencsikolT, ki 

eddig tetemes csapaterősitéseket, 140 ágyút vont magához, e 

pontra irányzá figyelmét és annak elfoglalására kiküldte Lip— 

randi tábornokot 30 ezer emberrel, ki is oct. 24-ről 25-re reg

gel 1 órakor váratlanul támadást tett a balaklavai magaslato

kon levő s Mahmud basa alatt török őrséggel ellátott négy

szöggátakra. A törökök részint meglepetés, részint csekély 

számuk miatt visszavonultak. Erre Cardigan lord lovasaival, a 

magaslatokról levonuló oroszoknak azonnal elíbe rugtatott, 

dandárának két zászlóalja azonnal támadást tett, de sikertelen. 

Az ezek segitségere siető testördraganyosok soraikat az 
oroszok által elfoglalt s most ellenük használt négyszöggátak 

ágyúi igen megrítkiták. Ez alatt megérkezett az angol sorgya

logság, ez feltartóztatá az oroszokat mindaddig, mígnem Bos

quet franczia osztálya is elérkezett. Ekkor a szövetségesek 

újólag támadóba mentek át s az oroszokat megugraszták, hogy 

azok csak két elfoglalt négyszöggátat tarthattak meg. így szen

vedett hajótörést az oroszok terve, de sikerült nekik az os

tromló szövetségesek, tulajdonkép angolok háta mögött fenye

gető állást foglalni, s az ostromló angol sereget mintegy két 

tűz közé venni. — Bendeletet is tett MencsikofF egy kitörésre 

a várból 26-kán, de Sir Laci Ewan angol vezér, osztályával a 

kitörő sereget úgy meggyalázta, hogy az 1000 halottat vesztve 

futott vissza a város falai alá, egyidőben hátulról a magaslaton 

állásban levő Liprandit támadák meg, és az általa előtte való 

nap elfoglalt két négyszeggátat visszavevék, sőt a Tsernaja 

mögé visszanyomák. Ez ütközetben az angolok az első táma

dás alkalmával 500 lovast, összesen pedig a szövetségesek 800 

halottat vesztettek. —  Az angol lovasság ez ütközet óta csak 

1000 főből áll ugyan, mindazáltal ez ütközetek által az angolok 

nagy előnynek jöttek birtokába, t. i. a második angol osztálya 

legvégső jobb szárnyon elfoglalá azon magas tért, mely a sze- 

basztopoli öbölnek átellenében a Tsernaja és a Kalfater-öböl 

közt á l l , a 4- ik , második és a könnyű osztály pedig, innét 

kezdve egész a Balaklavába vivő útig terjed ki, hátulróli táma

dások ellen ép oly erős védsánczoktól fedezve, mint milyenek 

elöl az ostromsánezok; a Balaklavába vivő úttól a franczia se

reg áll egész a Strelitzöbölig. Hátul áll az 1-ső angol osztály. 

Egészen a második csatavonalban fekszik a török hadtest az 

angol 4-dik, 2-dik osztály mögött. A török sereg mögött pe

dig egészen Balaklava mellett egy erős tartalék áll.

Az ostrommunkálatok ez alatt oly gyorsasággal haladtak 

előre, hogy nov. 1-én a francziák már a faltörő ágyukat kez- 

dék felállitni, s remélni lehete , hogy 5-kéig fel is állítják s 

a tüzelést meg is kezdik, melyek gyógyíthatlan sebeket ütend- 

nek Szebasztopol annyira szívós falain, mi után egy álalános 

ostrommal már lehetséges leend a bevétel. De e szép remé

nyekkel kecsegtető kilátások csakhamar meglettek zavarva.

IV. INKEBMANI ÜTKÖZET. V
Az orosz sereg ez alatt a Duna mellől érkezett csapatok

ban nevezetes erősítést nyert, ehhez járult, hogy Miklós és Mi

hály nagyherczegek a táborba megérkeztek. Az orosz vezérek, 

kik demoralizált csapataikat egyrészt a kapott segély, másrészt 

a nagyherczegek jelenléte állal elég erősnek vélték új táma

dásra , mi egyébiránt is nem vala tovább halasztható, hacsak 

a szövetségesek rohamát a város ellen, melyre azok oly nagy 
előkészületet teltek, összetett kezekkel nézni s háboritlan 

hagyni nem akarták; el is rendeltetett az nov. 5-kére. E nap 

megújulása volt a nov. 25-kínek. Ugyanis már elölte való nap 

állást foglalt Dennenberg 30 ezer sereggel Inkerman romjainál 

az angol seregek legvégső jobb szárnyának átellenében, a Tser- 

naján túl. Másnap virradóra , nov. 5-kén az oroszoknak a le

ereszkedett süni köd leple alatt sikerült az angolokat észre

vétlen megközelíteni. Az angolok a váratlanul jött ellennek egy 

szakasz testőrnél többet nem állíthattak szembe, e szakasz 

ugyan elesett egy lábig s az ellen sánczaikat élvévé, 11 ágyúi

kat beszegezé — de el volt érve a czél: az ellenség főn lett 

tartóztatva, úgy hogy ez alatt Catchart tábornok időt nyert í> 

ezer emberét rendbeszední, kikkel a sokszorosan nagyobb 

számú ellennel szembeszáll!. Két órai véres ütközet fejlett most 

ki, az ellen dél tájban még mindig előnyben volt, az angol se

reg jobbját bekerilé, a midőn Bosquet franczia tábornok 3000 

emberrel,— kikazangolokkal egyesülten háromszor vélték visz- 

sza és veszték újra el az oroszok ellenében a sánezokat, —  míg

nem délutáni 4 órakor Monet dandárnok is megérkezvén tüzér

ségével , az ellent oldalba támadta, ki is rendellen futásnak 

eredt s elszéledt mint dunnapehely a zivatarban, futása oly 

kitünően gyors volt, hogy a szövetségesek a nagy zavarban is 

500-nál többel nem foghaltak el, s a két nagyherczeg is majd

nem kézbe került.
Nevetséges merény volna egy szeréuy ludtollnak, mint mi

lyen a mienk, oly nagyszerű dolog listésébe mélyebben bele

ereszkedni, mint milyen az inkermani ütközet volt; elég leend
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csupán annyit megjegyeznünk!, hogy a véres tusa mindössze is 

csak hat óra hosszat tartott és orosz részről ez idő alatt 8  ezer 

esett e l!
Egyidöben e csatával az oroszok —  hogy a francziákat 

foglalkozassák, nehogy azok az angoloknak segélyt nyújt

hassanak, —  a várból is kirontottak a szövetségesek jobb szár

nyán a franczia telepek ellen s sikerült is 15 ágyút beszegez- 

niök, de de la Mothe-Rouge és Lourmel tábornokok visszaker- 

geték, és követék őket 20 lépésnyi távolságig a város falaitól, 

nemcsak, de ez alkalommal egy rögtönzött ostromot is megkí

sértettek , melynek azonban az ellen irtózatos kartácstüzével 

elejét vágta.

Ez ütközetben a francziák 1736 sebesültet és holtat, —  

ez utóbbiak közt volt Lourmel tábornok is; —  az angolok 458 

halottat s 1760 sebesültet számláltak, a holtak közt volt Catchart 

tábornok is, ki már Lipcse- és Waterloonál is harczolt s halála 

az angol seregre valódi veszteség.

Azinkermani 

ütközet után az 

oroszok vissza

húzódtak Bak- 

tsiszeraiés Bel- 

bek közé, s ré

szint erősítése

ket várva, ré

szint hogy a 

kapott nagy ve

reséget kihe

verhessék , tán 

a beállt rósz 
időjárások mi

alt is, nyugod

tan viselék ma

gukat —  leg- 

fölebb az éhség 

zavará fel oly

kor türelmüket, 

mert az esőzé

sek , hófuvatok 

által járhatlan- 

ná lett utakon 

lehellenné lett 

minden szálítás.

A szövetsé
gesek sem foly- 

tathaták szaka

datlan az oslro- 

mot épen a zi

vataros időjá

rás míalt, mely 

is nemcsak a 

tenger hullá

main mutatta 

meg hatalmát,
de egy 1400 kocsiból álló karavánt, —  mely az oroszok szá

mára Ödessából élelem- és táborszereket szállított —  hófuva- 

tai alá örökre eltemetett.
Oct. 9-kén az angolok egy asszonyt fogtak e l, papucsá

ban Mencsíkoll levelével, melyben az a balaklavai pópát e vá

ros felgyujlására szólítja fel azon alkalommal, midőn az oro

szok kírontást tesznek. Lord Haglan ennek következtében meg- 

parancsolá, hogy minden orosz, görög, ki három óra letelte 

múlva még Balaklavában laláltatik, irgalom nélkül agyon fog 

lövetni.

A szövetségesek a kedvezőtlen időjárás ellenére is foly- 

talák ostrommüveik építését s ebben az oroszok sikertelen
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igyekeztek őket gyakori kirontásaíkkal háborgatni. Oct. 14-ik 

éjjelén ismét kirontást tettek, —  mintha csak utánozni akarták 

volna a nagy természetet, mely ez éjen zivatar kezével meg

hányta a tengert gonosz gyermekként mederpólyájában, —  8 

melynek leírására külön czíkket szentelendiink.

V. A TENGERI VIHAR.

Oct. 13-kán este senki nem látta jeleit egy következő 

nagy viharnak; 14-kén reggel csend uralkodott egész Krím 

fölött, félnyolezkor kezdett délfelöl a szél szerényen lenge

dezni, de már félkilenczre a legdühösebb szélvészként rohanta 

meg a vizet és a száraz!; a tenger arczulala iszonyú rángásokba 

ment á t, s mintha csak egyetlen nagyszerű üst volna, melyet 

alól pokoli lángok tüzesítnek, forrni látszottak árja i, s éhes 

hyenakint marczangolák a partokat, el akarva nyelni az egész 

szárazföldet. Az üvöltöző szélvész bele-belemarkolt a tenger
árjaiba s por

alakba szórta 

szét annnak vi

zét a levegő

ben , úgy hogy 

miatta a legna

gyobb hajókból 

nem lehetett e- 

gyebet látni , 

mint árboczaik 

végcsúcsát.

Tíz órakor a 

szél nyugatira 

fordult át. Ek

kor már több 

kereskedő hajó 

szenvedett tö

rést, Balakla

vában a kira

kodással fog

lalkozó csóna

kok- és kom
pokat a szél a 

parthoz eről

tetés csak nagy 

bajjal sikerült 

a legénységnek 

megmenekülni. 

Délben a szél 

keletire fordult 

s elkezdett a hó 

és jég  esni. — 

Délután mégna- 

gyobb erőlkö

déssel dühön

gött s össze

szedni látszék

minden erejét, mintha csak litogalni akarta volna rettentő ha

talmát és megmutatni, hogy nem Anglia és Francziaország sem 

az orosz czár, hanem ö az úr a Feketelengeren és senki más —  

estére kelve azonban kissé csillapult mérge.

Gyermekkoromban, valahányszor anyám a tengerről me

sélt előttem, annak iszonyú állatairól, végtelenségéről, mély

ségéről —  de fökép gyermekijesztö vészei rettenetességeiről, 

mindig így kezdé és végzé beszédéi: „ki imádkozni nem tud, 

menjen a tengerre, olt megtanul.“ És valóban, kit tengeren 

utjlér a vész, látja a magas hullámhegyeket mint emelkednek 

és sülyednek a lá , látja a feneketlen örvénynek sötét torkát, 

melyek éhesen tátongnak felé, s látja , hogy a természet ez

16



235 236

óriási tüneményeiben mily tehetlen ö , mily csekély az ember. 

Mit tegyen ekkora hatalom ellenében ? hasztalan ereszti le re

ményének horgonyát, a tenger most fel van alapjaiból forgatva, 

nincsen ágya, hová az körmeit megakaszthatná, vagy ha meg is 

akad holmi tengeri hínárban, akkor még inkább jaj neki, mert a 

hullámhánykódás bizonyosan el fogja szakasztani kötelét; vi

torláiból foszlányokat hasogatott a szél, köteleit eldarabolta, s 

korbácsként saját hajójának oldalát paskolja vele, árboczát 

gyenge pálczaként rég kitekerte a szél s valamelyik szikla ol

dalát döngeti vele; a kormányrúdhoz nyúl, de merre irányozza 

azt, ki tudná most megmondani merre van észak , kelet, dél ? 

maga az iránytű is meg van zavarodva, nem tudja föllelni he

lyét s czéltalanul kering tengelye körül; s ha a felhők, a ten

ger hullámának pora, a szakadó zápor ellenére is tudná magát 

irányozni, mit tehetne gyenge erejével —  most nagyobb ha

talmak kormányozzák a hajót; s mit tegyen, tán önként a hul

lámok közé ugorjék? hisz épen a tengerbe-halástól akar me

nekülni —  mert nincs irtózatosabb halál a tengerbe-fulásnál; 

lefejeztetni. agyonlövetni, orozva meggyilkoltatni, felakasz

tatni, mind könnyebb ha lá l, maguk a tengert és annak arczu- 

latát megszokott tengerészek is leginkább irtóznak a tengerbe- 

fulástól . . . .  már maga a tenger roppant végtelensége mily 

nyomasztólag hat a piczi emberre, hát még belehalni a ten

gerbe ! Ki mérte meg ennek mélységét valaha , s mi van oda 

lent annak fenekén ? Ki tudja miféle szörny fogja megragadni 

egyik lábát, és huzni őt lefelé a sötétségbe, hol még csak nem 

is fogja látni mi iszonyatosságok történnek vele. Ki tudja miféle 

puhatestü szőrös szörnyek ölelik ott át az embert, miféle undok 

pókok fognak ábrázatán futkosni, miféle varangyok ülnek mel

lére, micsoda elképzelhetlen alakú nadályok ragaszkodnak ké

pébe és szívják ki szemeit, s miféle óriási kigyók megmarni, 

összemarczangolni és elnyelni! ! !  Higyétek e l, nincs irtóza

tosabb halál a tengerbe-fulásnál. S a vihar alkalmával a hajón 

ülő embernek , ki mindezeket egy perez alatt átgondolja , mi 

marad egyéb hátra, mint térdre borulni a mindenható előtt s 

megszabadításért imádkozni! Azért „a ki imádkozni nem tud, 

menjen a tengerre, ott megtanul.“

Mi nagynak érzi magát az ember, midőn a szárazon egy 

pyramist, palotát, vagy épen kristálypalotát épit, feltalálja a gőz 

mozgató erejét, függetlenné teszi hajóját a szél szeszélyeitől

—  valóban és komolyan hiszi, hogy a földnek ö az ura és senki 

más. —  Ereszkedjél csak ki a tengerre, érje utol gőzhajódat a 

vihar, majd meglátod mennyit érsz, szelekkel fogsz szembe

találkozni, melyek sebesebbek minden gözinozdony- és távir- 

dánál, nagyobb erővel hatnak minden bomba-és ágyúgolyónál; 

hullámok emelkednek körüled fel , melyek nem akkorák mint 

egy kristálypalota , pyramis, hanem nagyobbak a hegyeknél, 

melyek pyramist, kristálypalotát elfognának árjaikkal borítani, 

pehelyként veszik fel a legremekebb gőzgépezetii hajóhadat az 

emelkedő hegyek csúcsaikra —  honnét tán ha a napot felhő 

nem takarná, beláthatnád a félvilágot —  és eresztik ismét le 

nyilsebességgel a feneketlen mélységbe, honnét már tán csak 

egy arasznyira sem lehet a föld izzó közepe; e közben a jövő 

hullám vízből ívet csap fölötted s be vagy zárva egy vízből 

alakult sötét kátulyába , valóságos tengeri állattá le tté l, tár

saivá azon szörnyeknek, melyek a reád omló árban nyakad 

közé hullanak le ! Ekkor azt gondolod, hogy már cl vagy veszve! 

Lásd, mily kicsinre becsülöd magad! A hullámok ismét kieme

lik az árból a megfürösztött hajót, s ha épen nem akarják azt 

árboczával lefelé megfordítani. vagy a tenger fenekére taszí

tani, vagy holmi könnyű lapdaként valamely szirthez csapni, 

ekkor nagy kegyesen a part felé hajtják és ott kiteszik a 

homokra.

A hajólegénység már előre, sőt egy nappal előbb is meg 

tudja jövendölni a vihart bizonyos jelekből. A vihar előtt kö

zönségesen rövid ideig tartó szélcsend áll be , a szél csak

gyengén kezd lengedezni, de rohama hirtelen sebesebb lesz, 

úgy hogy egy óra múlva már teljes dühöngésben van, három, 

négy órai időközökben irányt változtat, úgy hogy gyakran reg

gel déli széllel kezdi a napot és nyugati- vagy keletivel zárja 

azt be, és ez irányváltozásai a szélnek teszik még csak veszé

lyessé igazán a tengeri vihart; mert midőn p. o. az északnak 

meglódult és futó hullámokat most a szél nyugat felé kezdi 

hajtani, a tenger árjában valóságos felfordulás és zavar áll be : 

igaz ugyan , hogy a szél egyik irányból a másikba nem megy 

rögtön át, de ez mégis rövídebb idő alatt történik, hogysem a 

tenger árjaira zavarólag ne hathatna. A mily gyorsasággal ke

letkezik, oly gyorsasággal alább is hágy a vihar, de nem a ten

ger; a szél már rég elült, a nap felderült, a hullámok még min

dig dühöngnek, gyakran egész napig, sőt tovább is a vihar 

után. A tengeri vihar 1— 2, sőt 3 napig is el szokott dühön- 

geni, s a veszett szélvész, mely a hullámokat annyira fel tudja 

háborítní, a szárazon is rombolólag hat, kivált a tengerparton

—  hol közönségesen nagyobb szelek uralkodnak , mint belebb 

a szárazföldön —  sziklákat ingat meg, fákat tör ki s házakat 

dönt e l , háztetőket kap le holmi kalap gyanánt a fővárosi ut- 

czataposók fejéről.

Mikor a vihar valamely hajót utón talál, az azonnal be

vonja vitorláit s igyekezik valamely közel kikötőbe bevergödni, 

ha ez lehetetlen , akkor szemébe kell néznie a veszélynek ; nz 

egész hajólegénység talpon áll. Ha a hajót igen ragadják a hul

lámok valamely vészes hely, p. o. szikla felé, akkor leeresztik 

a tengerbe a horgonyokat. Ha a hajó fölött elcsapó hullámok

ból. vagy a hajó oldalán támadt, vagy valamely szirt által ütött 

lyukon át a hajóba sok víz to lu l, igyekeznek azt szivattyúkkal 

ismét kimerni a hajóból, ha ez nem sikerül, arra törekesznek, 

hogy a hajót minél könnyebbé tegyék, azért a nehéz tárgyakat 

mind a tengerbe hányják; ha ez sem használ, ágyúikkal lődöz- 

nek, a végből, hogy tán egy vagy több szerencsésebb hajók 

azt meghallván, segítségre siessenek. Mikor pedig sem segít

ség nem érkezik , sem a veszély nem csillapúi, elvágják hajó

köteleiket, árboczaíkat, —  ha t. i. eddig még a szélvész maga 

el nem törte —  és a tengerbe vetik, ez által a hajó is könnyebb 

lesz, meg a szélnek sem lesz többé mibe belekapaszkodni azon. 

De történik, hogy ez sem használ, úgy a liajónépség, a nagy 

hajókon ily esetekre mindig készen tartatni szokott csolnakokha 

száll és elevez valamerre csak úgy találomra, mikor aztán vagy 

a tengerbe vesz, vagy partot vagy egy másik hajót é r , mely 

födözetére befogadja.

De ez még szerencsés kimenetele a viharnak; nagyobb a 

veszély, midőn a hajósnép a megfeneklett, szikla közé szorult, 

vagy félig vízzel telten inegsülyedt hajót nem hagyhatja el, 

azon kénytelen várakozni, míg egy más hajó őket észreveszi; 

de hátha epen arra nem vitorlázik csak egyetlen hajó is , még 

pedig több hónapok lefolyta alatt, mi lesz akkor a hajósnép- 

böl ? —  akkor, akkor vagy éhen vesz, vagy mint már számta

lan eset volt rá, a közülök megholtak nyers tetemeit falják fel, 

vagy sorsot húznak, s a kit ta lá l, az tartozik magát megölni, 

vagy megölik társai —  mert az éhség vadállattá teszi az em

bert —  és hulláját megeszik!! Ily borzasztó a tenger, ily irtó

zatosak annak vészei; azért igazsága van annak, ki fél a ten

gerre szállni; ne is menjen az oda, kinek kebelében oroszlán 

szív nem dobog, mert ki a tengeren já r ,  az sirja fölött úszkál.

A hajótörésnek még egy nemét említjük föl a többi közül. 

Gyakran esik, hogy a hajót a hullámok sziklához csapják. Ez 

esetben a hajó széttörik , oldala behorpad , árboczai ledőlnek, 

részei elválnak —  a hajósnép menekül hová tud , ki egy darab 

deszkát kap s ráülve elevez a nagy végtelenbe, hogy vagy a 

halaknak essék martalékul, vagy találkozzék valamely hajóval, 

mely födélzetére veszi; ki felkapaszkodik a sziklákra, hol ismét 

csak inség vár reá; de a legtöbb a hullámok közt találja sírját, 

temetésükön énekel a vihar, harangoznak a partot döngető

«



hullámok, megsiratják a sirályok, koporsójuk lesz valamely 

éhes czápa s csontjaik leülnek mélyen a tenger iszapjába.

Ily veszélyeknek teszi ki magát, ki a tengerre indul. 

Mennyi rettelemmel és viszontagsággal van összekötve csak 

egyetlen tengervihar is , hát még mennyit kell kiállni an-
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a segítségükre érkező hajó fedélzetére szálltak; egy, szintén 

francziákat szállító naszád legényeivel együtt elfogatott; Sim- 

pson hajónak a szél árboczát eltöré s egy más hajóval össze

verte, azután elszakasztva horgonytartóját, a part homokjára 

hajtá (1. képünkön), így járt „IV. H e n r i k “ franczia hajó is ;
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nak, ki a tengeren tölti egész életét. A tengeren születik, ott 

női fel apja oldala mellett, ott él és mikor meghal a tengerbe 

temetkezik. Ilyen a tengerész, ilyen az angol matróz. Felette 

a végtelen ég, alatta a végtelen tenger, —  víz- és égnél nem 

lát egyebet, meg néha messziről egy-egy hajót —  ily tájon 

foly le a matróz élete. . . .  úgy-e bár unalmas ? annak a ki 

meg nem szokta, a ki nem szereti; de kérdezd meg csak a 

matrózt, hogy elunja-e magát; kisértsd meg csak öt a szárazra 

vinni, áraszd el a házi élet minden kényelmei- és biztosságá

val és ö vissza fog kívánkozni bizonytalan, ingatag hajójára a 

tenger viharai közé, amaz egyszerű tá jra , hol az ég és a ten

ger végtelensége nem szabnak határt merengő pillanatainak.

A tengerészéletröl bővebben más alkalommal; —  most 

vissza kell sietnünk Szebasztopol a lá , honnét kissé nagyon is 

elverte csónakunkat azon vihar, mely ott nov. 14-kén reggel 

félnyolcztól másnap majdnem délig , összesen 26 óráig dü
höngött.

A vihar oly nagy volt, milyenre Krímben a legöregebbek 

sem emlékeznek, a félszigeten házakat döntött le , többek közt 

a Balaklava és a Clierson közti fokon álló kolostornak is több 

falait, melyek annyi időtől fogva győzelmesen túléltek minden 

vihart, s hány ház födelét csapta le , gunyhókat kapott 

fe l, s az orosz táborból több sátrakat vitt el minden oro

szostul, kozákostul és ezeket minden szakálostul bajuszostul s 

azon kancsukástul —  melyeket odáig hátukra róttak —  együtt, 

maíg se tudni hová, —  tán épen mindegyiket szülőföldére 

haza —  tán hogy legalább annyi kár között a szélvésznek egy 

jótéteménye is legyen, mert az orosznép és alattvalók oly lel

kesedéssel vesznek részt czáruk e háborújában, hogy a vilá

gon nem ismernek nagyobb j ó t , mint ha a katonáskodás alól 

valahogy megmenekülhetnek.

Az egyesültek hajóiban nagy károkat telt e vihar s ezek 

közt főkép a szállitóhajókat érte a veszély. A kacsai kikötőben, 

hol a föadinírál az egyesült hajóhad főrészével á llt , egy, fran

czia legénységgel telt brígg hajótörést szenvedett, a kivergö- 

dött legénységet a folyó partjain zsákmányra leső kozákok 

megtámadlak, de azok vitézül tariák magukat, mígnem másnap

—  a kozákok ágyúkkal támadák meg a drága konezot ígérő 

zsákmányt, de a megtámadott hajó ágyúival visszavonulásra 

készté őket, az éj beálltával azonban a kozákok megújiták tá

madásaikat , s a hajó legénysége egész éjen át kénytelen volt 

ellenük, különben is válságos helyzetében védni magát; a Py- 

rené-t hasonló csapás érte és az éj beálltával még két más 

hajó volt kénytelen sorsukban osztozni; Raglan hajó a Kacsa 

torkolatánál került zátonyra. Két hajó ki is gyűlt.

Nagyobb veszély éré a szállítóhajókat, ezek közül a ba- 

laklavai kikötőn kívül állók közül 8 szabadult el horgonyáról és 

sülyedt a hullámok közé, róluk csak 30 ember menekült partra. 

Az eupatoríai nyílt horgonyhelyen állomásozó szállítók közül 

20-at vetett partra.

Ezeken kívül még egy török sorhajó is zátonyra akadt. A  

Prince gőzöst, mely 300 polgári egyént emelt fedélzetén, a 

vihar ép útban érte s mindenestől a hullámok közé temeté, —  

egyetlen lélek sem szabadult meg.

Összesen 9 angol és 4 franczia hajó szenvedett törést, ez 

utóbbiak egyike szállító, fedélzetén 6 huszár- és 21 lóval bu

kott el. Az elveszett szállítóhajók katonapodgyászok- és a sereg 

téli öltönyeivel voltak megrakva, s elvesztésük oly hiányt szült, 

melyet nem lehete egy pillanat alatt pótolni s egyik tényezője 

volt azon szenvedéseknek, miket később a lelkes ostromló se

reg oly türelmesen, hösileg viselt.

A vihar még az ellennek a szebasztopoli révben bizton 

tanyázó hajóit sem kímélé meg; egy hadihajót leszakasztott 

horgonyáról és ragadta a kikötőből kifelé, de ennek bemeneti 

ellővén zárva, itt megakadt és elsiilyedt.

Az oroszok elég embertelenek voltak a hajótörést szen- 

vedt s a hullámoktól partjaik felé hajtott ellenre tüzelni; de 

másrészt meg a szövetségesek emberei készebbek voltak a hul

lámok alá temetkezni, hogysem az ellen mentő kezét elfogadva, 

annak foglyaiul essenek.

Oct. 15-kén a vihar csillapultával gőzösök küldettek ki a 

hajótörést szenvedteket a partok hosszában összeszedni.

Az ostromló táborban aránylag kevés káresett —  az mind

össze is néhány sátor felforditásából áll, s a katonaság ébersé



239 240

gére s a szolgálatok pontos teljesítésére a rendkívüli időjárás 

legkevesebbé sem hatott lankasztón elannyira, hogy midőn az 

oroszok ez alkalmat felhasználni akarva, a várból éj idején erős 
kitörést tennének, oly élénk ellenállásra találtak, hogy rövid 

időn 200 halott és 150 fogoly veszteséggel voltak kénytelenek 

visszavonulni.

V I. UJABB ESEMÉNYEK.

Bár az egymásra következő események akár czélzatosan’ 

akár esetlegesen, de mindig az ostrommunkálatok akadályozá

sára, megszakasztására szolgáltak , inindazáltal ezekben nagy

lépésekkel haladtak előre; a tábor majdnem egészen elkészült; 

az ágyuütegek egymás után állíttattak fel sánczaikba; a bom

bázás bár szaggatottan, de folyvást tartott, mígnem a tél be

álltával ezzel is felhagytak s minden erőt az ostrommüvek 

építésére fordítottak, úgy hogy azok 3-dík s utolsó vo

nala is dec. 7-dikére elkészült, midőn már franczia részről 

180, angol részről 130 ágyú fel volt állítva, s ma már a bom

bázás újra megnyitását naponkint várhatjuk. Az oroszok ezalatt 

tarthatlannak itélt első védvonalukból szükebb körre, a máso

dikra húzták össze magukat, a vesztegüteget oda hagyták a 

francziáknak s naponkint vonulnak s várnak a várba erősítése

ket, úgy hogy a védsereg száma ma már a 30 ezert megkö

zelíti. Ez idő alatt az ellen folyvást kitörésekkel háborgatá az 

egyesülteket ostromműveik építésében, de mindig visszaveret

tek nagy veszteséggel, ezek közül fölemlítjük a nov. 21 -kit, 

mikor is egy csapat angol ezéllövész (Rifflemek) egy egész 

dandár oroszt feltartóztatott és visszavert (1. képünket), meg

ölve azok közül 200-at. Dec. 6-kán két orosz hajó kimerész

kedett a kikötőből és egy franczia gőzöst megtámadtak , de 

visszavonulni voltak kénytelenek.
Ez idő alatt az egyesült seregek, de főkép az angolok 

sokat szenvedtek élelem- és ruházatban, minek oka fökép a 

Balaklavába vezető egyetlen út teljes járatlanságában — minél

fogva onnét a táborba szállitni alig lehetett valamit — és a 

nov. 14-diki viharban — mely a katonaság podgyászát és téli

öltözetét a halaknak adta ajándokul —  továbbá a tengernek e 

viharos évszakbani járatlanságában, mely a szállítást nehezité, 

keresendő; azonban a január 15—kéig megérkezett tábori 

fabódék és téli öltözetek, ezek közt 12 ezer magyar bunda, és 

az azóta folytonosan érkező szállítmányok naponkint javítják a 

seregek helyzetét; mert daczára a tenger téli évszakbani viha

rosságának , a szállítások katonaság- és egyéb szükségesekre 

nézve mennyire csak lehetséges, folyton foly, úgy hogy máig 

a szövetséges sereg a matrózokkal 150 ezerre megy, Eupato- 

riában pedig 40 ezer török szállt k i, kiket Chrulolf orosz tá

bornok 40 ezer oroszszal febr. 17-én már meg is támadott, de 

heves csata után 120 halott veszteséggel visszavonulni kény

szerült.—  Az angol sereg sorsát az is megkönnyité, hogy 

Balaklavát a táborral vasút által kötik egybe, melynek egy része 

már használható, —  a nagyrészt írekből álló munkásokat An

gliából szállilák, legújabban pedig 500-at Törökországból.

Csak ebből is látható, hogy a szövetséges sergek sorsa 

koránsem oly vadalmaszerü kíállhallan, milyennek azt némely 

jajveszéklö lapok kiáltozták. A sokat kiállt egyesült seregek 

semminek sem érzik oly hiányát, mint a parancsnak, mely őket 

újra és újra csatába vezeti; a lelkesedés nagy s ha a franczia 

császár Krímbe utazása teljesül, tetőpontját érendi e l, mikor 

aztán nem leend erő, mely elöltök győzelemmel megállni képes 

legyen, —  legalább az orosz sereg nem , habár az , mint híre 

van, Krímben 200 ezer főre rúgna is.

M i k l ó s  orosz czárnak mart. 2-kán délben történt halá

nak híre Európaszerte minden sziveket színig tölte meg újra 

békereményekkel; lehet, hogy az új trónörököst trónraléptéhez 

kötött körülmények tán kényszeríthetik bíkésebb hajlamokra, 

de csak kényszerilhetík, mert hogy a trónörökös még Miklós 

czárnál is harcziasb szellemű, az átalán tudatik, —  mindazáltal 

remélhető, hogy népe javára felhasználandja azon előnyös 

helyzetét, miszerint ő személye megalázása nélkül visszalép

het. mi Miklós czárnak lehetlen volt, s főkép e körülményben 

rejlik a keleti ügynek a jelen válságos fokrai fejlődése.

(J. L )

Az angol riflemmek nor. 21-kén 1854.
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A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K  
ERKÖLCSI HATÁSA.

— Kflrnyeitól. —

Korunkat természetbuvárlati kornak nevezhetni. Az érzék- 

túli bölcselem —  metaphysika —  háttérbe szorittatik. A böl

cselem ezen terén gyakran, talán legtöbbnyire az történt, hogy 

a bölcselő tulajdon benyomásait, indulatait, vagy épen elfo

gultságát követvén, ezekből szedegeté igazságtételeinek forrá

sát, ezekre fekteté védveit. E fölfogási s itélgetési alap külön- 

féleségében keresendő annak oka, hogy majd minden hírneves 

bölcselő tulajdon rendszert, tulajdon tanodát alakított. Thalestől 

Hegelig és Schellingig ezt tapasztaljuk. E bölcselők annyi 

vélelmezett alapigazsággal léptek az emberiség e lé , hogy az 

emberiség végtére ingadozott az igazságok hónában, azaz, sok 

elállított igazság miatt nem tudta, melyik az egyedüli igazság. 

Szédítő gondolatmélységbe vezették ama bölcselők az idegent, 

hol sokan, igen sokan természetiül gondolkodásaikat koczkára 

tették; kétkedők vagy hitetlenek lettek. Abban megegyezni 

látszott minden bölcselő, hogy az igazság forrása csak egy 

lehet, de e forrást oly különböző helyeken kutatták, hogy az 

azt ismerni vágyó a különféleség hínáréba tévedvén, elveszté 

Aríadne fonalát. A bölcselem alaptárgya: az isten, v ilág , ön

maga és embertárs iránti felfogás természethüségének s az 

azok iránti kötélyek kutatása; —  s hányféle eszmeirány léte

zik azok fe löl? Mellőzve egyebet, csak a hitvallások ezreire s 

lársalomtanok lévegére ligyelmeztetem olvasómat. A bölcselem 

kifejlett szelleme vezérli az emberiséget szellemi, vagyis er

kölcsi életének kifejlésében; azért ama szellem iránya nem 

lehet közönyös azon ember előtt, ki felebarátí kötélyérzetből 

az emberiség sorsa iránt részvéttel viseltetik. Ily embernek fáj 

azon seb, mely a bálványok áldozataira szánt ember testén vá- 

gatik; ily ember retteg azon eszmeiránytól, mely a földi élvjog 

rovására az erkölcsiség alapját megingatja; ily ember lelki 

szorongatással tekint a minden szépet, nemest, elöbbretürek- 

vési ösztönt szintező közöslét — communismus — tanának 

terjedésére.

A bölcselmi eszmék ellentétei súrlódásba jöttek, s eszme

háborúk keletkeztek, vérengzöbbek , irgalmatlanabbak, mint a 

boszuló angyal rémes éjszakája. Egyik eszme üldözött, másik 

iildüztetett. Mindegyik az emberiség jólétét, boldogságát muto- 

gatá zászlaján s mészárolta az embereket. Minden párt önma

gát hitte csalhatlannak, egyedül igazinak. De föltétien igazság 

csak egy van, legyen az bármely eszme igazsága. Ezen föl— 

tétlen igazságot érzéktuli téren meglelni nem lehet, mert e tér 

véleménykülönbséget enged. Az érzéktúli bölcselők tanainak 

ingatag alapja gyakorlatilag megmutatta, hogy nem ott kell 

keresni az igazság forrását, hanem más téren , hol nem lehet 

tévedés az alapigazságtól. Nem mondom azt, hogy a múlt ko

rok bölcsei nem hoztak volna áldást is az emberiségre. Csak 

nekik köszönhető, hogy kiállotta az emberiség az élet kísérle

teit s előbbre haladt, ük  tanították az emberiséget szabadon 

gondolkodni; ök hirdették a testvériséget; ök tanították azt, 

hogy minden embernek természeti jo g a , rendeltetése a földi 

boldogság; ök hirdették az egyenlőséget. De a szabad gon

dolkodásnak nem mutatták ki erkölcsi támaszát, mert nem ve

zették azt érzéki meggyőződésre. Nem mutatták meg azt, ho

gyan lehet valósítani az emberek közti testvériséget és egyen

lőséget polgárjogilag. Nem tudtak abban megegyezni, mi a va

lódi boldogság, melyek az élet legbelterjesebb s legtartósabb 

élvei, l'gy látszott, mintha minden eszmefönség kimerittetett 

volna, de nem tudták az emberek, hogyan, inikép kell azokat 

életbeléptetni. A bizonytalanság emésztő nyughatatlanságától 

sarkallva , más térre fordult korunk szellemi tevékenysége; e
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téren buvárol jelenleg szakadatlanul, lelkesedéssel és egyetein- 

leg. E tér a természet; a tevékenység rajta az érzéki szemlé

lés. E téren eszmeigazság döntvényeiül érzéki védvek hasz

náltatnak.
Mi a természet ? A természet fogalmát szigorúan megha

tározni nem tudjuk, mert nem tudjuk, hol van fogalmának ha

tára. Legtágasb értelemben, de egyszersmind legazonosabb 

(tautologisch) kifejezésben természetnek a világ összes anya

gát az anyagban létező erővel, tulajdonságokkal együtt vesz- 

sziik. A kő természeti test; hogy a földobott kö a földre esik, 

hogy e kö az alatta fekvő testekre nehézségi erőt gyakorol, 

hogy bizonyos viszonyok között jegeczedik , nagy hévnél föl

olvad, s egyéb tulajdonságai, —  ezek az ö természeti saját

ságai, vagyis, mint némelyek nevezik, életereje. Mert nem holt 

halmaz a természet; minden parányban úgy , mint a végetlen 

egységben bizonyos tevékenység, élet uralkodik. Különösnek 

tetszlietik tán sokak e lőtt, ha azt mondom, hogy a szervetlen 

testeknek is van élete. Nem olyan ugyan, mint a szerves tes

teké, de mégis élet. A jegecz képződése hasonszerüen a növé

nyi és állati elemsejt képződéséhez, határozott irányú tevé

kenység által történik, és az önerejü tevékenység tágas érte

lemben élet. A szikla ellenáll a viharoknak, s hozzájárul a föld 

vonzerejének kifejtéséhez. Sehol nem találunk föltétlcn tétlen

séget, sőt e tétlenség föltétele örökös sem lehet. A sziklán rá

gódik a lég és nedű, s ha századok alatt csak néhány parány 

inállanék is egyedül e l , már ez meg van számlálva a természet 

életében, már ennek is vannak következményei. Tekintsük a 
világtesteket. Hol találunk ott nyugvást? Sehol. A szorgalmas 

és mély észlelés bebizonyította, hogy nem csak a bolygók, 
holdak, üstökösök forognak, hanem a nap, az állócsillagok mi- 

ríádjai is. A paránytól a mindenség öszletéig mindennek van 

bizonyos czélja a világ létegében, s e czélt minden rész be

tölti öntevékenysége által. Földünkön úgy , mint a mindenség 

egységében, minden elem , minden sajátság szükséges helyet 

tölt be. Minden tulajdonság, minden mozzanat szükséges tulaj

donsága és tevékenysége az öszeség életének, valamint szüksé

ges a vér s ennek soha meg nem szűnő forgása az emberi test 

életéhez.

Ki adta a természetnek ezen anyagarányt, ki ennek az 

életerőt? Vagy, ha máskép tekintjük a tárgyat, mi azon élet

erő, mely a természet anyagában működik ? Mi ugyan nem va

gyunk képesek az anyagot tulajdonságaitól, életerejétől elvonva 

képzelni, de azt megtaláljuk, hogy a termeszeti tünemények 

bizonyos fokok szerint fejlődtek. Volt idő , midőn ember nem 

volt a földön; volt idő , midőn állatok, növények nem voltak a 

földön; sőt azt vélelmezzük, s pedig teljes valószínűséggel, 

hogy volt id ő , midőn e föld nem volt még önálló életű; midőn 

tehát mindazon tünemények és törvények, melyek rajta ural

kodnak, gyakorlatilag nem léteztek. De azt mondjuk, hogy 

mindezen törvények a világ s illetőleg a föld életének eszmé

jéből szükségkép kifejlődtek akkor, midőn a körülmények azok 

kífejlödhetésére alkalmasittattak. Tehát mindezen törvények 

eszményileg léteztek már akkor is, midőn még nem volt életűk, 

Ha így fölfelé megyünk a természet életének fejlődésében, 

mindig kevesebb és kevesebb tüneményt találunk. Végfokon 

az egész természet összes tulajdonságaival csak egy eszme 

volt, egy inindenségforrás, melyből a mindenség fejlődött. Mi 

volt ezen eszme ? Mindegy , akár azt mondjuk , hogy önálló 

volt, akár azt,  hogy különvált egyediség által valósittatott, 

minden tekintetben egy véghetlen hatalmat, mindenhatóságot 

kell elfogadnunk, nevezzük ezt bármily néven. Minél figyelme

sebb, mélyebb és elfogulatlanabb lesz a buvárlat, annál inkább 

bebizonyittatik, hogy a világegység bizonyos renddel fejlődött, 

mely rend elöleges terv, s minden kényszertől független aka- 

ratnyilvánulás nélkül nem képződhetett. Ezen akarat a terem

tési hatalom. A teremtési hatalom felfoghallan s utánozhatlan
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marad. Ismerhetjük mi a tojás elemeit, talán, mi azonban két

séges, össze is rakhatnók azon elemeket, de életet nem tudunk 

benne fölkelteni. Tudjuk az emberi test elemi részeit, de aligha 

fogjuk tudni ezen elemeket szerves testekké összeállítani, an

nál kevésbbé fognánk tudni müleges emberünkbe lelket lehelni. 

A teremtő hatalomnak ennélfogva különváltnak kell örökké 

lenni a teremtményektől. Ennek közérzése az emberiség kez

detleges figyelmezésénél azonnal fölébredt, s mondhatjuk, hogy 

istenséget nem hívő népek nincsenek. De, mint láttuk, az isten

ség minél tisztább fogalmához csak a természettudományok 

minél tökéletesebb kifejtése által juthatni, azért ennek hiányá

ban ama fogalmat először csak külső természeti hatások által 

okozott benyomások szülték; s inért a természet hatásai külön

bözők, azért különböző a népeknek ezen alapból fejtett hittana 

(Theologia). S mível a természeti tünemények összefüggését, 

a természet egységét csak mély tanulmányozás által ismer

hetni meg, azért nem nehéz elképzelni, hogy egyrészt a külön

féle tünemények szerint több istenséget, az ellentes tünemé

nyekből pedig ellentes istenségeket következtettek a csak kép

zelődő népek. Innen van a többistenség fogalma, milyen volt 

az egyptomiaknál, görögöknél, rómaiaknál s más népeknél; 

innen van az ellentes istenségek fogalma, pl. a perzsa Arihman 

és Ormuzd, a hindu Visnu és Siva; innen a keresztény vallá

sokba átszivárgón ördögfogalom. Nemcsak az istenségek emlí

tettem fogalma, hanem a szokások is , melyekkel azokat tisz

telték és engesztelték, vagyis az egély hasonlag ama nem ér

tett, csak érzett természeti hatások benyomásaiból származott 

kezdetleg, melyeket azután az egyedül szemlélődő (contempla- 

tiv) bölcselem tovább fejtegetett. Nem akarok az erkölcs ezen 

legmagasztosb tárgyába mélyebben bocsátkozni. Végkövetkez

ményül csak azt mondom, hogy az istenség fogalmát csak a 

természettudományok kífejlése képes méltó fokra emelni. Mert 

a természet a teremtő müve. Ha mi a természetet tanulmányoz

zuk, a teremtő tulajdonságait tanuljuk megismerni; —  és csak 

ezen tanulmányozás által emelkedhetni föl a mindenhatóság, 

véghetlen bölcseség s jóság sejditésére s meggyőződő hitére, 

mert az isten maga felfoghatlan, mi csak tulajdonságaiban, te

remtésében tanuljuk őt ismerii. Azért a vallás buzgó barátja 

bizalommal és örömmel tekinthet a természettudományok kifej

tésére, mert minden abban elért fokozat közelebb hozza az em

beriséget felfogásában a mindenség forrásához. Tehát nemcsak 

tisztulni, hanem egyesülni is fognak a vallások; mert mi a tudás 

tárgya, azt megismerni az emberiség rendeltetése. Csak ha az 

egyetemes emberiség fogja ismerni a természet törvényeit, 

leend igazán „egy akol és egy pásztor.“

A  természet tanulmányozása az ember kettős életének 

emelését mozdítja elő. Testi erőt, épséget és egészséget, anyagi 

biztosságot és jólétet csak a természettörvényeknek minél czél- 

szerübb alkalmazása által eszközölhetjük. Ez által könnyitjük 

a munka terheit, s mégis többszörözött munkássági ösztönt 

nyerünk, mert méltóságra, gondolkodási fokra emeljük a mun

kát. Hogy az anyagi élet biztossága szükséges-e az emberi

ségnek erkölcsi tekintetben is , fölösleges volna bizonyítgatni; 

a szegénység ritkán tud szigorú észtan (logika) szerint gon

dolkodni; fölösleges volna megmutatni azt is , hogy csak ter

mészettörvények ismerete s czélszerü alkalmazása által lehet 

átalános jólétet teremteni. Az ipar és kereskedés talpköve a 

népek vagyonosságának, valamint a nemzeti erőnek, azokat 

pedig természettörvények ismerete nélkül kifejteni nem lehet. 

A mezők termékenyek lehetnek, de ha fontolgató elme nem 

irányozza s rendezi e termékenységet, azok gyümölcsei gyé

rülni fognak, míg a természet törvényeibe beavatott a kopár 

helyeket is tempékké varázsolja. Az anyagi előretörekvés, ha

bár az emberiség legnagyobb része keveset foglalkozik más

sal, mégis alá van rendelve az ember erkölcsi czéljának. A 

művelődés terjedésével ez mindinkább ki fog fejlődni. Vagyo-
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nosság szükséges, hogy az ember ne legyen rabja az anyagi 

életnek. Ennek szelleme lengi keresztül korunk iparos tevé

kenységét. Nem az egyesek Croezusgazdagsága, hanem vala

mennyinek anyagi biztossága, jóléte s lehető kényelme leend 

majdani következménye az átalános művelődésnek, mert csak 

akkor lehet az erkölcsöt önállón kifejteni. A  bölcselők leg

többje megegyezett azon igazságban, hogy az ember erkölcsi 

lény. De hányán vannak, kik ezen igazság értelmét nem tudják 

felfogni, s még többen, kik az erkölcs terét roszúl határolják! 

Szervezetünk emberi jelleg* (typus), a természetileg meztelen 

test, már maga is erkölcsi élet szükségességére mutat; erre 

sarkal bennünket természeti ösztönünk, erre indulataink, szen

vedélyeink ; végtére az életnek és cselekvényeknek öntudata. 

Ezen erkölcsi élethez tartozik az isten és világ fölfogásán kül, 

az embertársak s magunk iránti miképi felfogás is, tehát a csa

ládi , baráti, társalmi, polgári, állami s egyéb létező jogok és 

kötelességek. Az erkölcsnek (M orál), lehet mondani, szelle

mibb neme az erkölcsösség (Moralítát), mely fönsége miatt a 

legrégibb időktől a vallásoknak lényeges részét képezte. A 

szorosan vett erkölcsösség szükségessége, mely t. i. nincs 

mindig földi biró megitélhetésére föltárva, hasonlag termé

szetünkben, sőt szervezetünkben alapszik. Mit jelent a szemé

rem, mit a szégyen és öntudat, —  s ezek mind természeti ösz

tönindulatok, —  mint azt, hogy nem minden illő , nem minden 

jogos, mit tenni egyébiránt szabadságunkban áll. Az élvezés

nek, sőt tevékenységnek is van bizonyos iránya és határa, me

lyen túl mennünk tilt az erkölcsi méltóság.

Az erkölcsi szabályok lényegesen öszeolvadvák az embe

riség s illetőleg a társalmak boldogulásával; ezt e helyen to

vább fejtegetni szükségtelennek tartom. Az emberiség azért 

képes jóra is roszra is, hogy a jó t ismerje meg s kövesse, mert 

a jónak csak öntudatos cselekvése nyújthat szellemi élvet. A 

természettudományok az erkölcsöt emelik, a jogokat és köte

lességeket észszerüsitik s az erkölcsösséget nemesbitik. De 

kérdezhetné tán valaki, hogyan lehet természettudományok 

által az erkölcs hónát fönségre, méltóságra emelni ? Említettük 

előbb, hogy az egész természet, melyhez az ember is tartozik, 

a teremtő műve. A teremtő teremtési terve véghetetlen bol- 

cseségénél fogva az volt, hogy minden teremtmény elérhesse 
czélját; e czélra földíszité azokat életerővel és ösztönökkel. 

És csak annyi erő, annyi tulajdonság van a teremtményekben, 

mennyi czéluk elérhetésére szükséges. A természet gazdásza- 

tában nincs fölösleg, hanemha föntartásí biztosságból. Az em

beriség erkölcsi életének kífejlése nélkül nem érheti el czélját, 

melyre lelke hivatva, s azért ösztönülve van; ennélfogva er

kölcsi szabályok életbeléptetésére szükségérzete, azok meg- 

ismerhetésére fogékonysága van. Ismernünk pedig egyebet 

nem lehet, mint az istennek az ö teremtményeiben, —  terem

tésében, kormányzatában —  tetlegesített akaratját s ennek 

ellenkezőjét. Az erkölcsszabályokat tehát nem kereshetjük oly 

téren, hova fölfogásunk nem érhet; ismeretterunk egyedül a 

természet, tehát ama szabályok is ebben foglaltatnak. A  ter

mészet nem holt parányok halmaza; az anyagban, annak tüne

ményeiben egy eszme van képviselve, mely eszmének szelleme 

élő. Az erkölcs szinte csak a cselekvónyek szelleme; ennek 

szabályai tehát a természet szellemében keresendők. Már a 

régiek érezték ösztönszerüleg, hogy az ember szelleme az 

istenséggel rokonságban van. „Isten képére s hasonlatossá

gára teremtetett az ember“ mondá Mózses; e hasonlatosság 

igazsága bebizonyítható természeti törvényekkel. Az istenség

nek nincs teste; testünk földi. Az istenség értelmi tökély, 

melynek kisugárzó gondolatai a világegység tüneményeinek 

törvényei Az ember szellemére, értelmi fogékonyságánál fogva 

teremtetett isten hasonlatosságára; ö megismerheti az isten 

gondolatjait és akaratját kormányzati végzéseiben, törvényei

ben. Ezen megismerés szelleme képezi az erkölcsöt. A tér-
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mészet szellemének megismerése tehát az , mi erkölcsünket 

emeli.
Sokan a természettudományok szellemi irányál kétel- 

gésre, hitetlenségre, vagy tán önhittségre vezérlőnek gondol

ják. Midőn a csillagász látcsövével s negyedlöjével (Quadrant) 

az égi testek pályáját, távolságát méregeti, azt hiszik amazok, 

hogy emberi lehetőségen túl ereszkedik , s az isten véghetlen 

hatalmának mérvet akar szabni. Nem akar mérvet szabni a te- 

remtőnek; ezt nem teheti, mert öröktől fogva fönléteznek a 

természeti törvények; az ember ezekben csalatkozható is, 

valamennyit nem is fogja kikutathatni, s ezt leginkább érzi a 

mélységbeszálló természetbúvár; minden fölfedezett igazság, 

minden elért magasb fokozat annál kirívóbban eléje tünteti 

tulajdon igénytelenségét s korlátoltságát, valamint a másik 

részről a teremtés véghetetlenségét, melynek fölfogási törek

vésében megsemmisül az emberi elme. A természetbúvár csak 

istentől nyert tehetségeit akarja használni, és teljesítni törek

szik rendeltetése kötelességeit, melyek öszlete ¡mez: Ismerjé

tek meg az igazságot. A régiek azt mondták, hogy a bölcsek 

az istenekkel közvetlen társalognak, s az egekből hozzák le 

az igazságokat az emberiség számára. Nagyobb joggal mond

hatjuk ezt a természetbúvárokról; sőt ők többet tesznek. Ők 

megmutatják az emberiségnek az örök igazság élő betűit, s ez 

által közvetlen emelik az emberiséget nagyobb tökélyre; —  
mert az emberiség rendeltetése életében istenhez, a valóság 

és örök igazság forrásához közeledni felfogásában, erkölcsében.

Valóban, lelkünket semmi nem képes oly igen emelni, áhí

tatra s kegyeletre hangolni, mint a természet törvényeiben ala

pos és higgadt kutatás, és e törvények megismerése! Mennyi 

kitartás, mennyi türelem, önmegtagadás , s e mellett mégis 

menny] ösztönülés s lelkesülés az igazságok kuiatásában! 

Mennyire örülünk, mennyire nemesbül s szilárdul erkölcsünk, 

ha valamely igazságot megismerünk s teljes fényében látunk! 

Midőn Franklin Benjamin érezte sárkányában a lég berzeségét, 

gyermekies örömmel öleié át fiát, ki segédkezett neki. Midőn 

Newton 14 évi gondolkodás után felállította a bolygórendszer 

elméletét, s számolván, előre látta számolásának egyezését a 

tapasztalatokkal, keze, melylyel a tollat tartotta, remegni kez

dett. Nem végezhette be számolását. Egy belépő barátjához 

rohant Írásával. „Olvassa ön ezt, mily szépen van megerősítve 

az igazság,“ de nem tudta megmondani örömében, hogy tulaj

donkép miről van szó. Francziaországnak egy múlt századbeli 

hires bölcsésze, Rousseau, ki mostoha sorsa ellen nagy óvszert 

lelt a természettudományokban, névleg a növényészetben, egy

szer különösen azon fölfedezést tette, hogy a barnaszín (Brau- 

nelle) virágjában a hímszálak villaalakulag meghasítvák: a 
kisebbik ágacska csupasz, a másikon porhon van. E bölcsész 

olyannyira megörült e fölfedezésnek, hogy barátjaihoz szaladt, 

s kérdezé tőlök: „Láttátok a barnaszín szarvacskáit?“ E kü- 

löncz kérdéssel néhány nap alatt bejárta minden ismerőseit. 

Épen úgy, mint Lafontaine, ki egy időben ismét minden láto
gatójától azt kérdezte: „Olvasta ön Baruchot? Fölséges egy 

ész volt az a Baruch! * ) “ Számtalan ismert esetet lehetne 

idézni. Ha a tudományok hírneves hőseinek s avatottjainak 

belső életét nyomozzuk, ott fogjuk tanulni azon varázst, mely

lyel az igazságismeret, a szellemi szép utáni szomj lebilincseli 

a lelket, s csüggedetlenül nemes önérzettel viszi keresztül az 

anyagi élet minden küzdelmein. Mit jelent az ily indulat, ha 

nem azt, hogy a szépnek, az igaznak megismerése kincse az 

emberiségnek, melyet gyűjteni, melyen örülni ösztönzi őt lelke, 

s hogy e kincsnek, e gazdagságnak alája van vetve természe-

* )  Baruch (a  megáldott) Jeremiás látnok barátja s társa. Jeruzsálem

nek Nebukadnezár általi ostromoltatásakor füldieik m indkettőt bör

tönben tartották. Barnch később Kgyptomba ment. Tőle fönlétezlk : 

„Baruch könyve,“  mely egy, izraelitákhoz Intézett vigasztaló beszé

det foglal magában.

tileg az anyagi ? Az államgazdászok azt'állitják, hogy az anyagi 

vagyonosság nagyobb hatalmat, nagyobb jogot kölcsönöz a 

birtoklónak; sőt hogy ez által előbbre van a földi rendelteté

sében. Szellemi kincscsel, igazságismerettel gazdagítva az em

beriség, nem fog-e nagyobb méltóságra, nagyobb nemességre 

vergődni az erkölcsben ? A jogok, kötelességek, sőt érzelmek, 

indulatok, örömek, élvezetek mindinkább észszerüsittetní s ne- 

mesbittetni fognak. Ezen észszerüség föllelhető a természet 

szellemében. Az istenhez kell közelednünk, s hozzá csak szel

lemileg, igazságban közeledhetünk. Az anyag csak a szellem 

szolgálatára van teremtve az egész természetben; úgy kell neki 

lennie az emberiség életében is ! —  Ez a művelődés szellemi, 

erkölcsi iránya.

A FÖLD, MINT Y1LÁGTEST-
— KArnyeitöl. —

Hogy a földet kellően ismerni tanuljuk, kétféle szempont

ból kell azt tekintenünk. Az egyik szempont az, melyben a föl

det, mint a nagy vílágegység tagját tekintjük; itt tehát először 

azon összefüggést kell figyelembe venni, melyben a föld az 

éggel, a nappal és a szomszéd csillagokkal létezik, másodszor 

azon viszonyokat, melyek ezen összefüggés által okoztatnak. 
A másik szempontban a földet mint önálló létegűt, s azon tüne

ményeket kell tekintenünk, melyeket a föld ezen önállóságában 

a bennerejlö természeti törvények szerint kifejt. Az első szem

pontban csillagászathoz, a másikban széles értetemben a ter

mészettanhoz tartozik. Jelen tárgyalásunkban a földet, mint 

világtestet veszsziik figyelembe, tehát világi tulajdonságairól 

fogunk értekezni.

Milyen lényegü földünk a nagy világon ? Ha mi egy sötét 

és felhőtlen éjszakán az égre tekintünk, töménytelen csillagot 

látunk ott fényleni. Ezen csillagok parányi tündöklő pontoknak 

látszanak. De miért látszanak oly parányiaknak? Nem azért, 

mert tán valóságban is ily kicsinyek volnának, hanem, mert 

tőlünk roppant távolságra vannak. Ha mi valamely magas torony 

végső gombjára tekintünk, ha tekintjük a magasra szállt lég

golyót, —  sokkal kisebbeknek látjuk ezeket, mint milyenek 

valósággal. Ezen hasonlítás semmi azon távolságokhoz képest, 

melyekben tőlünk az egyes csillagok vannak, s csak azon ter

mészeti törvényre akartam utalni olvasóimat, mely szerint minél 

távolabb van a nézőtől valamely test, annál kisebbnek látszik. 

A csillagok is nagyok, kevés kivétellel számtalanszor nagyob

bak, mint földünk,

Ha mi nagy messzeségre elhagyhatnók földünket, azt is 

mindig kisebbnek és kisebbnek látnók. A hold a világtestek 

kozott legközelebb van hozzánk, t. i. 50,000 mérföldnyire. A 

hold fölülete 13-szor kisebb, mint földünké. Ha mi a holdra 

mennénk, földünket csak 13-szor látnók nagyobbnak, mint 

látjuk a holdat. Földünk onnan tekintve, olyszerü fényűnek 

látszanék, mint tőlünk a hold. Minél magasabbra mennénk, an

nál kisebbnek látnók földünket. Ha a napon volnánk, mely 21 

millió mérföldnyire van tőlünk, csak apró csillag gyanánt lát

nók földünket. Végtére nagyobb messzeségben nem láthatnók 

többé azt. Tehát földünk a világtestek között tekintve, azok

hoz hasonló. A távol égtestek lakói úgy látják földünket, mint 
mi látjuk az övéket.

Tekintsük tovább az eget,s különbséget találunk a világ

testek között. Vannak olyanok, melyek az illető csoportozat- 

ban —  csillagzatban —  nem látszanak változtatni viszonyla

gos helyöket. A gönczölszekerét, a kaszásokat, a fiastyukot a 

vidéken lakók, kik otthonosabbak a természet nagyszerű tüne-

17*
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menyeiben, ismerni fogják. Tekintsék azon alakokat, melyeket 

e csillagzatok képeznek, és soha sem fognak azokon lényeges 

változást fölfedezni, az égnek bármily helyén tűnjenek föl e 

csillagzatok. Ezek állócsillagoknak neveztetnek, tulajdon vilá

gossággal és melegséggel birnak. Ezekhez számítandó napunk 

is. Vannak oly vílágtestek is , melyeket ha figyelemmel kísé

rünk az égen, majd ezen, majd egy másik csillagzatnál fogjuk 

látni. A hajnali csillagot inmeri mindenki. Ha ezt esténkint kí

sérjük pályájában , azt fogjuk találni, hogy bizonyos időben a 

naplemente után azonnal megjelenik nem messze a nap lenyug- 

vási helyétől. Mindennap valamivel fölebb, más és más csilla

gok mellett fogjuk azt találni. Majd eljö az idő, midőn nébány 

napig eltűnvén, egyszerre csak keleten, valamivel a nap föl

kelte előtt jelenik meg a láthatáron, ismét egészen idegen csil

lagok között. Ilyen, helyet változtató csillag több van, s azért, 

mivel így bolygani látszanak, már a régiek által bolygóknak 

(bujdosó, planéta) neveztettek el. A bolygóknak, ezen rendet

lennek látszó mozgásain kül azon sajátságuk is bélyegző, hogy 

nem birnak tulajdon világossággal, s egy nagyobb állócsillag 

—  nap —  körül forognak. Ilyen bolygó földünk is. Bolygó 34 

ismeretes jelenleg, melyek a nap körül forognak; 8 nagyobb 

s 26 kisebb , úgynevezett bolygóka —  Asteroiden , l’lanetoi- 

den. —  Ezen bolygók közepeit áll a nap. A naphoz legköze

lebb álló bolygó Merkúr. Ezután ily renddel következnek : Ve- 

nus, Fö ld , Mars. Mars után jőnek a bolygókák * ) . Ezek után 

Jupiter, Satum , Urán; az ismert legtávolibb Neptun. A nap

rendszerbe tartoznak ezen kivül az üstökösök is , melyek kü

lönösen sajátságos alkatuk s nagyon központalan pályájok által 

különböznek a bolygóktól. A holdak szinte ide számítandók, de 

ezeknek küzpontjok nem a nap, hanem az illető bolygó, mely 

körül végzik pályájukat. A következő ábra elötünteti a nap

rendszert.

Középen van a nap,

körűié a bolygók, s azon __

kör, melynek irányában 

ezek napkörüli pályájo- 

kat végzik. Földünk a 

naptól 21 millió mérföld- 

nyi középtávolságra van.

Földünkhöz legközelebb 

ketbolygó VénusésMars.

Venustól, midőn ez leg

közelebb van hozzá . 5 

millió , Marstól pedig 

ugyancsak a legnagyobb 

közelségben 7 '/3 millió 

mérföldnyire. Ebből lát

juk, hogy földünk el van

szórva a többi égtestek ________________________ __________

közé. Fölül, alul, minden 

oldalról, ha a világ rend

szerében ilyenekről le

het beszélni, csillagok «■ «rá
veszik körül.

Még csak azt tudjuk, hogy a föld hasonszerii világlest, 

mint a többi; tudjuk azt.  hogy bolygó, nem bir tulajdon vilá

gossággal, s a világlétegzetben a nap körzetébe. a nap- vagy 

bolygórendszerbe tartozik. Most térjünk át a föld egyes tulaj
donságaira és viszonyaira.

A föld alakja. Sokáig, igen sokáig kell egyes elméknek 

fáradniok, hogy a természetben uralkodó örök igazságokat tel-

* )  A  bolygókák nevei: Flóra , VIctoria , Vesta , Ir is , Metis, I l ib e , Par- 

thenope, Astraea. Egeria, Jauo , Ceres, Pallas, Hygiea, Irene, Eumo- 

nia , The'tls, Melpomene, Fortuna, Massilia, Lutetia, Calliope, Thalia. 

Phocea, Tliemis , Proserpina. Az átalános váleme'ny azt tartja . hogy 
a bolygókák egy nagyobb bolygó szítbom lásából szármáztuk.

jes határozottsággal napfényre derítsék. 11a meggondolnék, 

mennyi időbe, mennyi gondolkodásba, mennyi sikertelen ki- 

sértgetésekbe került egyes eszközeink feltalálása, melyek az 

élet munkáit könnyítik, akkor tisztelettel tekintenénk azokra, 

örömmel és szorgalommal használnék azokat, s figyelemmel 

lennénk minden újitások , javítások iránt. Ha meggondolnék, 

mennyi elmélkedésbe, megtagadásba , talán küzdelembe , áldo

zatba és üldöztetésbe került egyes, isten, világ és embertársaink 

iránti természeti és erkölcsi igazságok kikutatása, bebizonyí

tása s élelbeléptelése, akkor forróbban ragaszkodnánk azok

hoz, kegyelettel és áhítattal ejtenök ki azokat mindenkor. Midőn 

a természeti igazságok dönthetlen védvekkel be vannak bizo

nyítva , akkor is csak kevés tudja azok lényegét. Lassan ter

jednek tovább , s ekkor is többnyire lelketlen fölületességök- 

ben. Ha a tény, ha az igazság ismeretes is átalánosan, az okok 

legtöbbeknél ismeretlenek maradnak.

A világon minden megelőző ok szerint történik. Az eső 

megelőző ok miatt esik; vetéseink megelőző ok miatt lesznek 

gyümölcsözők, vagy gyümölcsteleljek. Valódi tudásunk abban 

alapszik, ha ezen természetes okokat is tudjuk. Hogy a föld 

alakja gömbölyű, arra már minden iskolás gyermek is megfe

lel ; de honnan tudjuk mi ezen alak valódiságát megmagyarázni, 

annak tudása koránsem oly igen elterjedt.

Ha az ember minden elöleges ismeret nélkül széttekint a 

földön, azt fogja képzelni, hogy a föld korongidomu. Kérdezzé

tek meg az eszméledő gyermeket, milyennek gondolja a földet, 

s azt fogja mondani, hogy az valami alapon szilárdan nyugvó 

karika, melynek kerületét az ég boltozata érinti, mely boltoza

ton a nap , hold és a többi csillagok naponta körutat tesznek a 

föld körül. így látják ők, s látásuk szerint Ítélnek. Az emberi

ség élete fölfogási fejlődésében hasonló a gyermekéhez. Az 

emberiség kezdetleg szinte nem tudott semmit. Látta a tüne
ményeket, de azok okait 

nem ismerte, s csak úgy 

ité lt, mint a gyermek, a 

mint tudniillik fejletlen 

értelme s gyakorlatlan 

érzékei fölfogták a tár

gyat. Az egyetemes em

beriség és az egyes em
ber fejlődése közt csak 

az a különbség van, hogy 

a gyermeket szülőik ta

nítják, a tüneményeket 

és viszonyokat, melye

ket ismernek, megma

gyarázzák nekik, vagy 

mások által taníttatják. 

Az emberiséget senki 

nem tanította, mindent 

önnönmagának kellett és 

kell kikutatnia. Azért 

volt kezdetleg oly lassúd 

az emberiség fejlődése.

A réjiek is azt képzelték, mint a gyermek, hogy a főid 

egy nagy kerekes lap, mely szilárdan nyugszik, s körűié az 

egész ég fi>rog. Különféle népek különféle véleményben vol

tak a föld alakjára nézve; az átalános nézet az említett volt. 

Ezen véleményhez ragaszkodva, keresték a földnek közepét. A 

zsidók e középpontot Jeruzsálemben gondoltak, amint az Eze- 

kiás szavaiból kitűnik (5 ,5 .). A görögök Delphibe helyezték 

azt. Mivel pedig régi időben csak kevés nép foglalkozott a 

tudományokkal, s ezek is közlekedésükben határolt körre vol

tak szorítva, azért a főidet aránylag nagyon kicsinynek hitték. 

A görögök, kik a legműveltebbek voltak, s kik egyéb tudomá

nyokban bámulandó kifejlődésre vergődtek, azt képzelték, hogy
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a földet egy nagy tenger (okeanos) veszi körül. A  föld hatá

raiul nyugat felé Herkules oszlopait, kelet felé Colchist helye- 

-zék, délfelé pedig kiállhatlan forróságot, éjszakfelé ugyanoly 

hideget képzeltek. A világ kiterjedése szinte csekély volt elüt

tök, mi kitűnik hitregéjökhöl, hol mondatik , hogy Hephaestos 
az égből Zeus által letaszíttatván, egy nap alatt ért esésében a 

földre; mi körülbelöl csak 5 */a millió mérföldnyi távolságot 

tesz, már pedig aholdat ésVénust kivéve, minden egyéb világ

test sokkal messzebb van tőlünk.

Térjünk vissza földünk alakjához. Habár a fölületes szem

lélés korongidomban tünteti elő földünket, figyelinesb észlelés 

más alak tüneményeit veszi észre. A görög bölcsek közül so

kan azt mondták: a föld alakjának gömbölyűnek kell lenni, mert 

a víz mindig a legalacsonyabb helyet keresi, s ebben egyen

súlyba , egyenlő magasságba helyeződik ; továbbá ugyanazon 

csillagok egy helyütt, például tetőponton, másutt alantabb lát

hatók. Ezen vélemény bizonyosan átalánosodni kezdett volna, 

ha vele egyszersmind egy mást is ne n föltételeznek, hogy t. i. 

a föld gömbölyű lévén, minden tájékán, tehát lábaink alatt a 

túlsó részen is kell embereknek, állatoknak létezniük. Ennek 

lehetségét felfogni sok volt a kornak. Az ellenlábuakat úgy 

képzelték, kiknek fejükkel kellett volna a földön járniok, míg 

lábaikat a légbe mereszték; a fáknak szinte megfordítva kellett 

volna lenniük; a víznek medréből ki kellene ümlenie a légbe 

s tübb effélét. Sőt miután egyes utazások, s más hason ered

ményre vezető tapasztalatok mindinkább bebizonyították a gon

dolkodók előtt a füld gömbölyű alakját, s az emberiség nagy 

része, mely a gondolatokat is csak örükli, melynek tehát önálló 

gondolkodása nincsen, makacsul ellenszegült az igazság meg

ismerésének. A  középkorban , az átalános szellemi sötétség s 

megállapodási makacsság korában, a zsidó iratok tekintélyére 

fektetvén a védveket, új ellenségei támadtak a föld gömbülyü- 

ségének. Istentelen gondolatnak hirdették azon tant, mely ellen

lábuakat tanított. Spigelius, upsalai püspük, meggyőződvén a 

füld gümbölyüségéröl, ellenlábuakat tanított, miért is őt a pápa 

egyházi átok alá vetette. —  De az emberiség rendeltetése és 

kötelessége megismerni az örök igazságokat, mert ezen meg

ismerésben alapszik vágyainak czélja és életének tükélesbü- 

lése. Bár mily s bár mennyi ellenségei támadjanak a természeti 

igazságoknak, ezek előbb utóbb győzelmet vívandanak ki ma

guknak. A füld alakjának gümbülyiisége is hosszú küzdés után 

tökéletes győzelmet vívott ki magának.

Lássuk röviden azon tapasztalatokat, melyek nyomán a 

füld gümbülyüségét megtudhatni.

A l á t h a t á r  a l a k j a  m i n d e n k o r  k ü r ü s .  Men
jünk egy oly helyre, honnan szabad kilátásunk van minden 

oldalra , s azt fogjuk észrevenni, hogy küzépen vagyunk , s a 

kerület, mely látterűnk határát teszi, kört képez. Ez ugyan 
korongidomnál is úgy tűnnék fö l , de csak a korong belsőbb 

helyein, míg szélei Télé egy oldalról sokkal nagyobb félkört 

látnánk, mint a másik helyen. A föld szemléleténél pedig, le

gyünk annak bármely részén, mindig egyenlő alakú a láthatár, 

ha t. i. semmi nem akadályozza szabad kilátásunkat. Azután ha 

széttekintünk, s előttünk egy magasra emelkedő tárgy —  to

rony, hegy, árbocz stb. —  merül fü l, ezen tárgynak előszűr 

csak csúcsát látjuk, mi nem történhetnék, ha a földnek lapos 

alakja volna, mert akkor az egész tárgyat látnók egyszerre. 

Hogy a füldün nincs tágasb láthatárunk, annak oka korán sincs 

szemeink gyengeségében, — ha egyébiránt e szemek egész

ségesek —  ; mert minél magasabbra emelkedünk , annál ter

jedtebb láthatárunk. 200 lábnyi magasságból csak valamivel 

több mint 3 %  félátinérőjü kürt láthatunk; 26,000 lábnyi ma

gasságból pegig már 46 mérföldnyit. Ez is azt mutatja, hogy 

földünk gömbölyű.

Mindezeknél erősebb és világosabb védveket is találunk 

a füld göinbölyüségének bebizonyítására. A csillagzatok, me

lyek a föld külünféle tájain ugyanazon időben szemléltetnek, 

külünféle helyeken kiilünféle szügek alatt látszanak. Ezt így 

kell értenünk. Éjszakról délnek egyenes irányban húzott vonal 

a füld körül délköri vonalnak hivatik. Ha mi ezen vonal alá eső 

különféle helyeken egyidöben ugyanazon csillagzatot tekint

jük , e csillagzat különböző magasságban leend a láthatáron. Ha 

például valaki Kézsmárkon este 10 órakor a sarkcsillagot nézi, 

s ezt a tetőpont és láthatár közepén találja; egy más ember 

pedig ugyané* időben Belgrádban nézze e csillagot, itt már 

sokkal alább fogja látni. Minél jobban távoznak éjszak felé, 

annál magasabb leend a sarkcsillag; az északi sarknál épen 

tetőponton találnék azt; ellenben délfelé folytatván utunkat, 

az egyenlítő alatt a sarkcsillag épen a láthatár szélén látható. 

Szinte az türténik, ha egyenes vonalban keletről nyugat felé 

két, egymástól távol fekvő helyen tekintjük ugyanazon csillag

zatot. Ha valaki Zágrábban bizonyos napon éjfélben egy csil

lagzatot egyenesen feje fölött lát, ugyanezen időben e csillag

zat Kézdi-Vásárhelyt Erdélyben már a tetőpontról lefelé nyu

gatnak fog látszani és így tovább. Említettem csillagzatok 

ugyanazon helyen vannak, s mi különféle helyeken különböző 

magasságban látjuk azokat; mivel pedige tapasztalatok észak

ról délfelé s keletről nyugat felé egyiránt észlelhetők, valamint 

ellenkező irányban is , de mikor a csillagzatok szinte ellenke

zőleg fognak feltűnni; ebből az következik, hogy a földnek 

gömbölyű alakúnak kell lenni. Legszembetűnőbb tanúsága a föld 

gömbalakjának a holdfogyatkozások. Előlegesen meg kell em

lítenem , hogy a holdfogyatkozások akkép származnak, hogy 

földünk, nap és hold között lévén, árnyékot vet a holdra. Tehát 
a hold sötét része nem egyéb, mint a föld árnyéka; már pedig, 

milyen a test, olyan árnyéka; és a holdon mindig gömbalak 

által okozott árnyékot vagy világosságfogyatkozást észlelünk. 

Ezekhez végül az is já ru l, —  mi egyszersmind füldünknek a 

világürbeni szabad lengését tanúsítja, —  hogy valamely hely

ről eltávozván, s utunkat mindig ez irányban folytatván , vég

tére ugyanazon helyre jövünk vissza, honnan kiindultunk. így 

tettek a földet körülhajózók. Ez sem történhetnék meg, ha a 

föld güinbalaku nem volna.

A  mondottak után mindenki meg fog arról győződni, hogy 

ama tünemények csak a füld gümbülyii alakjánál fogva lehet

nek olyanok. De ne elégedjünk meg egyedül a következmé

nyekkel, kutassuk és tudjuk meg szinte azon okokat is, melyek 
miatt a fűidnek egyedül güinbülyünek, s más alakúnak nem 

lehetett lennie. Mert a világon semmi sem történik ok nélkül, 

azért a földnek gömbalakja is bizonyos hatás által eszközölte

tett. Hogy ezt megértsük, szükséges a tudomány egy más ágára, 

a földtanra és természettanra áttérnünk. Különben is egyik 

tudomány mindig össze van kapcsolva a másikkal; egyik a má

siknak küvetkezményeí után alkotja tulajdon alapját és védveit.

Azon hit, hogy földünk mostani alakjával teremtetett 

volna egyszerre, hogy t. í. képződése zsenge idejében is úgy 

volt minden —  hegy, lapály, víz stb. —  elosztva rajta, mint 

most; hogy mindjárt kezdetben —  egy-két nap nem tesz kü

lönbséget—  lettek volna rajta állatok és növények, s pedig 

talán olyanok, milyenek jelenleg vannak, —  e hit a gondolko

dók előtt rég kétkedésre akadt. Semmi, mi szervezeti életet 

tanúsít, nem jő  kifejlett állapotban a világra, hanem mindennek 

a bennelevö erők szerint fejlődnie kell. Ezen természeti igaz

ság alapján kutatt .k a földnek fejlődését is. Mert nem mindegy, 

hinni és meggyőződni; és csak öntudatos meggyőződés emeli 

az ember lelkét illő méltóságra. Egyes természeti tünemények, 

mint tűzhányó hegyek, hévforrások a füld minden tájékán, der

medt hidegben úgy, mint égető melegben található oly nüvény 

és állatmaradványok, pl. kőszén , őselefánt stb. , melyek csak 

legmelegebb vidékeken létezhettek, azon véletre vezették az 

embereket, hogy a füld melegsége nem volt mindig olyan, 

milyen az most, hanem kellett oly időszaknak is léteznie, midőn



az egész földön hideg nem volt ismeretes, hanem átalanos. ma

gas fokú forróság uralkodott mindenütt. Ezen forróságot a nap 

nem okozhatta, mert a nap állása lényegesen nem változhatott, 

ez be van bizonyítva dönthetlen védvekkel. Tehát a földnek 

magának kellett e forróságot kifejtenie. Azután több ásásokat 

intéztek a föld mélyébe s azon következményre jutottak, hogy 

a melegség annál magasb fokú, minél mélyebbre hatottak, úgy, 

hogy biztos következtetések után lehet Ítélni, miszerint hat 

mérfüldnyi mélységben, már minden ismert ásványainknak

—  köveknek, földeknek, fémeknek —  folyékony állapotban 

kell lenniük, mint azt a tűzhányókból kirohanó láva , mely nem 

egyéb, mint ásványok olvadéka, eléggé tanúsítja. Mivel pedig 

a mélybeni melegség, s illetőleg felolvadt állapot a fóldgümbün 

álalános, mivel érintettem nüvény és állalkövületek színle egész 

földgümbün találhatók, azért küvetkeztetés utján azon meggyő

ződésre kell jutnunk , hogy a fö ld , mielőtt mostani állapotát 

nyerte, átalános forró, még előbb pedig izzó-folyékony álla

potban volt, s csak lassankint hült meg a felső kéreg, miután a 

fölület, a testek átalános törvénye szerint, melegségét a hide

gebb világűrbe gőzölgé ki.

Mindezek be vannak bizonyítva dünthetlen védvekkel. A 

fold számtalan millió évek előtt még izzó-folyékony állapotban 

volt. A fü ld , melyet mi megmunkálunk, aránylag csak vékony 

kéreg, alatta, a küzéppont felé, emészthetlen forróság uralko

dik most is.

Maradjunk mi azon igazságnál, hogy a föld egyidőben 

folyékony állapotban volt. Ilyen állapotában, a természettan 

azon törvénye szerint, hogy a testek vonzerővel birnak, mely 

által a hozzájok tartozó, vagy velők érintésbe jüvö minden 

parányokat, részeket magukhoz húzzák, a füld is bírván oly 

erővel, magához vonzá minden egyes részeit. Ily vonzóerő 

hatása által képződtek külün és szilárd testek; minél nagyobb 

a vonzerő, annál tümürebb a test. A folyékony testek pedig, 

szabadságra hagyatva, gömbölyű alakban vonzzák magukhoz 

az egyes részeket, Ezt tapasztaljuk az esőcseppekben, melyek 

gőzből alakulván, leesés közben gömbökké alakulnak. Sze

meinkből kícsorgó könyük gümbalakuak. Öntsünk asztalra vagy 

papírra higanyt, s látni fogjuk az apró cseppeket, és külünü- 

sen, ha két kis golyócskát egymáshoz küzel hozunk, külcsönös 

vonzerő hatása által azok egymásba folynak, s új egyesült 

golyócskát képeznek. Tekintsük a gübecs készítését. A fülol

vasztott ólom , mely közé kevés míreny kevertetik , körülbelül 

200 lábnyí magasságról egy szitán keresztül leüntetik. A szita 

arra va ló , hogy kis részekre váljon el az ólom ; a szitát el

hagyva , azonnal golyócskákká alakul, s mielőtt a fűidre ér, 

meghűlt, megkeményedett. így készül a gübecs (apró srét). 

Számtalan példát lehetne idézn i, melyek mind dünthetlenül 

megerősítének, hogy a földnek, folyékony állapotban lévén, 

szükségkép gümbalakuvá kellett képződnie. Hogy a földnek 

szükségkép gömbalakunak kellett lennie, más okokból is bebi

zonyítható. így például, a tökély eszméjéből azt tanuljuk, hogy 

gümbülyü a legtökéletesebb s legegyszerűbb alak, mely tulaj

donságok a teremtés alapjai. Továbbá vonzerő egyensúlya s 

rüperő egyenlő hatása, mely erők a világtestek világi életét 

föltételezik, csak gömbalaknál lehető. Azonban idéztem, s min

denki által könnyen felfogható ok elég leend szinte határozot
tan kimutatni azt, hogy a föld nemcsak hogy gömbölyű, hanem 

más alakú nem is lehet. Végül fölemlíthetem azt is , hogy a 

föld alakjának kimutatására legkevésb akadályul sem szolgál

nak a hegyek, legyenek azok bár mily nagyok is; mert a leg

nagyobb hegyek is a föld nagyságához képest eltűnnek , mint 

eltűnik a porszem egy jó  nagy golyó folületén.

Mielőtt a főid alakjának további meghatározásába eresz

kednénk, szükséges lesz tudnunk annak mennyíségtani felosz

tását, mert e felosztást tudván, künnyebben tájékozhatjuk ma

gunkat a mondandókban.
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A füld, mint gümbülyü test, bizonyos vonalok , illetőleg 

körök által szokott megjelöltetni künnyebb áttekintés végett, 

Ériékitésül szolgáljon a 2-dik ábra. Azon vonal, ábránkon

2 abta.
E  D , mely két ellenles pontból a füld középpontján keresztül 

huzatik gondolatban , s mely kürül földünk forog, tengelynek 

neveztetik. A földnek nincs valóságos tengelye, mint például a 

keréknek, vagy más forgó eszközeinknek, amott csak gondo

latvonal, hogy künnyebben magyarázhassuk magunknak a füld 

egyes viszonyait. A tengely két végpontja sarknak neveztetik, 

egyik északi, másik déli sark. Azon kürüket, melyek a sarko

kon keresztülhúzatnak a füld kürül, délkörüknek nevezzük. Áb

ránkon csak egy ily délkür van, D  F  E  G. Ilyen kört azonban 

minden helyen lehet huzni, úgy, hogy egyenes irányban a sar

kokon menjen keresztül; például Pestről huzhatunk éjszak

ás délfelé a sarkokon keresztül, s ez pesti délkör leend. Dél

körnek pedig azért neveztetik, mert azon a helyen, melynek 

égboltozati délkörén látszik a nap, ezen pillanatban dél van. 

Minden délkör két egyenlő részre metszi a földet, nyugati és 

keleti félgömbre. A sarkoktól egyenlő távolságnyira húzott kör 

egyenlítőnek mondatik. Ábránkon N  F  G K. Ezen kör, mely a 

füldismére nézve a legfontosabb szerepet viseli, szinte két 

egyenlő részre, északi és déli félgömbre metszi a földet. Azon 

körük, melyek az egyenlítő irányában huzatnak, egyenküzü 

kürüknek neveztetnek. Ezek küzül nevezetes minden oldalról 

kettő. Azon egyenküzü körük , melyek az egyenlítőtől mindkét 

oldalra 23J/ j  foknyira vannak, térítőknek neveztetnek; ábrán

kon PS és M N; azok pedig, melyek a sarkoktól ugyanily távol

ságnyira huzatnak, sarkkörüknek mondatnak; itt VX és YZ. 

Minden kör, legyen az kicsiny vagy nagy, 360 egyenlő részre 

osztatik fö l; ezen részek fokoknak neveztetnek. Minden fok 

ismét 60 perezre, minden perez 60 másodperezre osztatik.

Ily száraz felosztások sokkal inkább tanodaiaknak látsza

nak, mintsem hogy a mulatva tanulni akaró közönség érdekét 

azonnal megnyerjék. Azonban türelem! ezek csak addig lesz

nek unalmasak , míg azok alkalmazását nem tudjuk. Különben 

is ilyen s hasonszerü felosztások nélkül a tudomány legszebb, 

legfünségesebb ágait nem fogjuk megérhetni.
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Térjünk most vissza a föld alakjának meghatározására. 

Gömbölyű alak különféle lehet, golyó-, tojás-, czitromalak stb. 

Milyen földünk ? Midőn a föld gömbölyüségéről már teljesen 

meggyőződtünk, akkor először golyódad alakúnak hitték. Azon

ban mikor mérni kezdék a délköröket, megtudni t. i. mekkora 

azon az egyfokú ív nagysága, azt találták, hogy e fokok nem 

egyenlők, hanem a sarkoknál nagyobbak, mint az egyenlítőnél. 

Ha föld golyódad volna, akkor a délkör fokai mindenütt egyen

lők volnának; mivel pedig e fokok a sarkoknál nagyobbak, 

ebből az következik, hogy itt a láthatár tágasb, melynek pont

jairól a mérések történnek , tehát a föld nem oly elhajló, mint 

az egyenlítőnél, s így a föld nem golyódad. S valóban, a föld 

képződését tekintve, nem is lehet ily alakú. Hogy ezt megért

sük , szükséges elölegesen is tudnunk a földnek forgását ten

gelye körül. Ez azon forgás, melynek nappalainkat és éjjelein

ket köszönjük. Emlitettük a testeknek és földnek vonzerejét. 

Tengely körüli forgás által más erő származik a testekben, s 

így a földben is. Kössünk valamely zsinegre egy súlyosabb 

követ, vagy más valamit; a zsineg szabad végét kezünkben 

tartván, forgassuk készletünket körben, mint szoktak tenni a 

parittyázók, mielőtt a követ elhajítanák. Mit tapasztalunk? A 

kő megfeszíti a zsineget s eligyekvő erőt fejt. Minél gyorsab

ban, vagy minél nagyobb körben forgatjuk, annál nagyobb lesz 

azon erő, mely által a kő elrepülni igyekszik. Azon erő , mely 
ezen eligyekvést eszközli, röperőnek neveztetik. Ezt tapasz

taljuk e következő tüneményben is : vegyünk egy üveggolyót 

s annak két elleutes részére erősítsünk kettős zsineget; azután 

öntsünk félig a golyóba valami színes folyadékot. Midőn a 

golyó nyugszik, a folyadék a fenéken, vagyis az alsó részen 

egyensúlyba helyeződik. Pederjük most a kettős zsineget a go

lyótól mindkét oldalra egyenlő irányban, jó l össze, mi meg- 

levén, húzzuk azt szét, hogy a zsineg lebomoljék, mi által a 

golyó gyors forgásba hozatik. Forgás alatta folyadék elhagyja 

a feneket, s egy övét fog képezni a golyó falain, úgy hogy a 

középrész üres marad. Ez röperő által eszközöltetik. Emlitet

tük azt, hogy e röperő annál nagyobb, minél gyorsabban forog 

a test, vagy minél nagyobb a kör, melyben a test forog. A 

föld mindig 24 óra alatt fordul meg egyszer tengelye körül; 

ez.tehát egyenlő marad s változást nem okoz. A föld röpt*rejé-

a középrésznek, egyenlítőnek sokkal nagyobb kört kell befut

nia, mint azon résznek, mely a bot két kiálló vége mellett van, 

s melyek a sarkokat képviselik. Mível pedig annál nagyobb az 

ugyanazon időben eszközlött röperő, minél nagyobb a befutott 

k ör , azért nagyobb leend az egyenlítő röpereje, mint a sar

koké. Szóval, a röperő fogy azon arányban, melyben a körök 

a sarkokhoz közelednek. Idézzük most vissza azon időkort, 

mikor a föld még folyékony és puha állapotban volt, mikor is 

az egyes részek könnyen idomíttattak azon hatás szerint, me

lyet rájok bizonyos erő gyakorolt. Ha földünk nem forog, ak

kor folyékony állapotában golyóvá képződik; de forgás által 

röperő származik, röperő pedig az eligyekvést eszközli, s mert 

a föld azon állapotában e hatásnak engedett, az egyenlítő kö

rüli földrész nagyobb hatásnak lévén kitéve jobban kidombo

rodott, mint a sarkoknál, hol a röperő a befutott kicsiny, vég

tére elenyésző kör miatt csekély végtére elenyésző marad. Ez 

annak természetes oka, hogy a föld alakja nem golyódad, ha

nem gömbölyded, mely két sarkánál be van horpadva s kicsiny

ben czitrom alakjához hasonlít. A különbséget egy golyó és a 

föld alakja közt ezen idomokban (4. ábra) láthatjuk. A golyón 

keresztül tolt két botocska AB és CD egyenlő hosszúságú. A 

föld alakjánál pedig ab átmérő —  itt tengely —  rövidebb, 

mint cd, mely az egyenlítő átmérője.

Tudva ezt, egy más kérdést kell mngoldanunk. Mennyivel 

rövidebb a tengely az egyenlítő átmérőjénél ? Ennek kítudására 

háromféle módszer létezik. Első módszer az inga rengései. 

Kössünk valamely zsinegre egy súlyos testet, pl. ólomgolyót; 
tartsuk a zsineg szabad végét mozdulatlanul kezünkben, s azt 

tapasztalandjuk, hogy az ólomgolyó megfeszíti függélyes irány

ban a zsineget. Mi ennek oka ? A föld központi ereje, vagyis 

az előbb említett vonzerőnek a föld középpontjában levő ösz- 

pontosítása. Ha a föld magához vonzza a testeket, úgy e von

zás a központ felé intéztetik, mert egy gömbölyű testben az 

egyes részek a központ körül vannak lerakva sugáralakban. 

Ezen központi erő hatásánál fogva marad meg tavakban és 

tengerekben a víz, mert a víz ezen erő hatásánál fogva a köz

pont felé vonzatík egyenlően minden részében, tehát mindenütt a 

legmélyebb helyre igyekszik, s ugyanazon mederben egyenlő 

magasságban van fölszinének minden pontja a föld középpont

jától. Azért a hegyek mérésénél a tenger fölszinét szokták 

venni alapul, mert a tenger vize mindenütt egyenlő magasság

ban van. A központi erő hatásánál fogva a föld fölülelén, vala

mint a világ rendszerében nincs alul, vagy felül. A víz például.

J 3 .  ábra. 4 . ábra.

nek különféleségére nézve csak a befutott ¡kör jön tekintetbe. 

Vegyünk egy, a középen ál. űrt golyót (3. ábra,) a fúráson ke

resztül toljunk egy botocskát 7’L ,  aztán forgassuk készletün

ket. Mit veszünk észre ? Azt. hogy a bot két végétől számítva

lábaink alatt épen úgy vonzatík a föld középpontja felé, mini 

nálunk. Azok, kik lábaink alatt a föld túlsó oldalán laknak, úgy 

vonzalnak a föld középpontja felé, mint m i, tehát azoknak az 

fölül van, s elöltök mi látszunk alul. A kuzponli erő mindig1
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függélyesen hat. Ha ezeket tudták volna a régiek, akkor az 

ellenlábuakróli tant nem teendették nevetségessé. Az inga is 

szabad lengésben függélyesen áll lefelé, mert a fold központi 

ereje vonzerővel hat reá. Azonban azt mondtuk, hogy a sarkok 

fölületéhez közelebb van a föld középpontja, mint az egyenlí

tőhöz, tehát a sarkoknál erősebbnek is kell lenni a vonzásnak. 

Ezen tüneményt az által fogjuk észrevenni, ha az ingát meg- 

lúditjuk, (5. ábra). Egyenlő hosszúságú két inga közül, me-

b. ábr*.

lyeknek egyszersmind rengési ívok is egyenlő, az, mely a sar

koknál alkalmaztató, gyorsabban fog rengeni, mert erősebben 

vonzza azt lefelé a föld központi ereje, tehát gyorsabban szalad 

lefelé, mint az, mely az egyenlítőnél alkalmaztató.

Egy híres természetbúvár és csillagász, Galilei (élt a 17- 

dik században) , templomban lévén, látta , hogy a csillár leng 

feje fölött. Ü azon gondolkodott, miért leng, s miért nem ma

rad függve valahol fölül. Galilei azon meggyőződésre jött, hogy 

ezen lengés a föld központi ereje által okoztalik, mert ezen 

erő mindig maga felé húzza a testeket. Ugyanezt tapasztaljuk 

a hintán Is Meglökjük a hintát, s azt várjuk, hogy ismét felénk 

jőjön. Függélyes fekvéséből azért távozik el a hinta, mert löké

sünk által röperőt adunk neki, de a föld vonzereje visszafelé 

húzza, azért jön lefelé; s ha nem lökjük többé, lassankint elvesz 

a lökés által okozott röperő, s a hinta függélyesen függve 
marad. Ebből azt kell következtetnünk, hol a vonzerő nagyobb, 

közelebb van, ott az ugyanoly hosszú s egyenlő ívnyi inga ren

gései gyorsabbak lesznek; mivel pedig a sarkokhoz közelebb 

van a központi erő , azért erősebb vonzással hat a testekre itt, 

mint az egyenlítőnél, hol a központi erő távolabb van, s azért 

gyengébb. Ennek megtudására véletlen egy óra késése veze

tett. Rcher, egy franczía, 1672-ben Cayennebe, Délameriká- 

mint az egyenlítő mellett fekvő helyre utazott. Azt mindenki 

fogja tudni, hogy Franczíaország épen úgy, mint Magyarország 

tovább van a sarkok felé, mint az egyenlítő és északi sark 

közli félút. Mivel pedig közelebb van a sarkhoz, azért a köz

ponti erő vonzása nálunk úgy, mint Francziaországban, nagyobb, 

mint az egyenlítőnél; ennélfogva egy inga rengése is gyorsabb 

leend említettem helyeken, mint az egyenlítőnél. Tekintsünk 

úgynevezett ingaórái nkra, ezeu órák ingája hasonló természetű 

más ingákkal. Ha mi egy ily órát elvíszünk magunkkal az 

egyenlítő felé, ott az inga rengései lassúbbak lesznek, tehát az 

óra késni fog. Ugyanez történt Rícherrel, úgy hogy órája Ca-

yenneben naponta 148 rengéssel kevesebbet tett, mint Párizs

ban , s ennélfogva mindennap 2 perez- s 28 másodperczczet 

késett. Hogy ugyanazon órát használhassunk a délvonal külön

féle tájain, e hatást ismernünk kell. Meglehet pedig az órát 

javítani, ha az egyenlítőnél az óra ingája megrövidítetík, mert 

a rövídebb inga kisebb ívet fut be, tehát járása gyorsabb leend - 

ellenben a sarkoknál meg kell hosszabbítani az ingát. Egyéb

iránt a jó  órák már közönségesen úgy készitvék, hogy a szük

séges változás önnönmagától lép be. Az ugyanazon vagy egyenlő 

hosszúságú inga rengéseinek különbségéből meglehet tudni 

számolások által a vonzerő különbségét is , s ha a vonzerőt 

tudjuk, akkor a helyi sajátságok tekintetbevételével következ

tethetünk a föld középpontjának, mely ezen erőt gyakorolja» 

távolságáról is. Említettem órakésés következtében számtalaíi 

helyen tétettek íngakísérletek, melyek mind megerősíték, hogy 

a föld központja a sarkokhoz közelebb van, mint az egyenlítő

höz; egyszersmind adják a számot is , mennyivel rövidebb a 

tengely, mint az egyenlítő átmérője. A vonzerő különféleségé- 

nek ismerete által egy más következményre is jutunk, hogy 

a testek az egyenlítőnél könnyebbek, mint a sarkoknál, szinte 

könnyebbek magas hegyeken, mint lapályon, ha egyébiránt a 

hegyek nem tömörebb alkatuak, mikor is a vonzás erősebb 

leend. Azonban ily mérésnél közönséges sulyinérleget nem 

lehet használni, mert a súly maga is alá van vetve ezen válto

zásoknak, hanem e mérést rugony által kell megtenni. A ru

galmasság nem változik, de a testek különböző nehézsége kü

lönböző ig  fog hatni a rugonyra.

A föld horpadásának kítudására vezető másik két mód

szert röviden említem meg. Az egyik a hold forgásából véte

tik. A  hold oly világtest, mely a föld körül forog. A  holdnak 

föntartása pályában, mint minden világtesté, a központi és röp- 

erö egyesült hatása által eszközöltetik. A föld t. i. magához 

igyekszik vonzani a holdat, s ha a holdnak nem volna semmi 

önálló ereje, az a földre is esnék. De a hold forgásából szár

mazó röperő eligyekvést fejt ki. E két erő egyensúlya okozza 

a világtestek föntartását s körútját. De ha a földnek nincs min

den pontjában egyenlő vonzereje, akkor a hold pályája is mó

dosíttatni fog. Egyszer midőn a vonzerő kisebb, vagyis mikor 

a hold az egyenlítő síkjában van, akkor távolabb van tőlünk és 
útja lassúbb, másszor, midőn a vonzerő nagyobb, a sarkok sík

jában , akkor közelebb vonzatik a hold , s pályája gyorsabb. 

Ezen tüneményből is kiszámították a földnek a sarkok körüli 

horpadását. A harmadik módszer közvetlen fokmérésekben áll. 

Ezen mérések csillagászatiak. Kiválasztató valami helynek 

délköre; vegyük például a pesti délkört. Most meg kell jelöl

nünk egy csillagot, mely Pestnek épen tetőpontján áll. A lát

határ tetőpontjától a láthatár széléig a körnek negyed része, 

vagyis 90 fok. Keresnünk kell ezután oly helyet, mely fölött 

az említett csillag a pesti délkörön egy fokkal alább áll a tető

ponttól. E hely köriilbelöl Selmecz. Tudván most a délkör fo

kát, Pest és Selmecz közti távolt mérnökileg ki kell mérnünk; 

ezen táv adja a délköri fok nagyságát. Ha a föld golyódad 

volna, akkor e fokok mindenütt egyenlők volnának, de az ész

lelések azt bizonyították, hogy minél tovább megyünk, a sar

kok annál nagyobbak. Swanberg számításai után északi széles

ség 60° 21'néí a délkor foka már 500 ölnél nagyobb, mint az 

egyenlítőnél.
Idéztem háromféle módszer által telt kísérletek közel 

egyenlő eredményre vezettek, hogy t. i. a féltengely 

földr. mérfölddel rövidebb, mint az egyenlítő félálmérője.

Megemlítem e helyt egyszersmind azt is , hogy a közvet

len mérések majd minden nemzetnél nagy lelkesedéssel történ

tek 1735-től a legújabb időkig. A nagy franczía forradalom 

idejében azon eszmére jutottak, hogy a tudományokban is for

radalmat idézzenek elő. Többi között azon törekedtek, hogy a 

különféle, mondhatni zavaros mértékekre nézve valami termé
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szeti mérvet vegyenek föl, mely aztán átalánosittassék az egész 

világon. A hoszmérték alapmérveül egy negyed délkörnek

—  az egyenlítőtől a sarkig —  tizmilliomod részét akarták 

kijelölni. Ennek életbeléptethetésére azonban az egész negyed 

délkört emlitettem módszer szerint ki kellene mérni, mi a lehet- 

lenséggel határos. Mindamellett új önkényes mérvet vettek föl, 

s ez a mètre egyenlő 443*/^  vonalhoz. De e mérvet csak 

ideiglenesnek nyilvánították, míg t. i. a délkör negyede s így 

10 millijmod része ki nem lesz mérve. A többi mértékekre is 

hoztak változást, de ezek felszámlálása távol vinne tárgyunk

tól. Csak aztemlitem meg, 

hogy a polgárosultság 

átalánosodása mindennap 

szükségesebbé teszi a 

mértékek, pénznemek, s 

effélék minden országok- 

bani egyenlősítését. A 

hitelpénzre legyőzhetlen- 

nek látszik ugyan az aka

dály , de egyebek küny- 

nyebben volnának élet— 

beléptethetök.

A föld tehát gömb- 

alaku, melynek féltenge

lye 248/55 mérfölddel rü- 

videbb, mint az egyenlitő 

fél átmérője.
T e k i n t s ü k  most a föld nagyságát, tömörségét és súlyát. 

Már a régiek igyekeztek megtudni a föld nagyságát, miután 

annak gömbalakját ismerték. Eratosthenes (sz. K. e. 276. év

ben) felső Egyptos déli táján Syene városban azt észlelte egy

szer, hogy a nap egyenesen süt a kútba, mert a kút függélyes 

falai semmi árnyékot nem vetettek. Észlelését folytatta egy 

érczbotocskával ; ez sem vetett árnyékot. Máskor ugyanoly 

idötájban Alexandriában tette kísérletét, s azt tapasztalta, hogy 

az érczbotocska árnyékot veteti 7 ,/ J  foknyi szög alatt. Kiszá

mítván a két hely közti távolságot a háromszögtan szabályai 

szerint, valamint a meglevő ívből az egész kört, a föld kerüle

tét 5800 mérföldnyire tette. S daczára tökéletlen méreszközei- 

nek s a kor tapasztalatlanságának, a valóságtól nem távozott 

sokat, mert a föld kerülete 5400 mérföld. Azon módszer, mely- 

lyel a régiek mérték a föld nagyságát, későbben is megtarta

tott, csakhogy nap helyett egyes csillagok vétettek alappontul. 

14. Lajos franczia király parancsára 1669. Picard Péter eléggé 

tökéletesített méreszközökkel, távcsövekkel stb. Párizs és 

Amiens között kimérte a délkör fokát, mely a földöni táv sze
rint 57,060 ölet (toise) tett. Mivel pedig minden kör 3 t0  fok

nyi, amaz öleket e számmal szorzaní kell ; 57,060 X  360 =  

20,541,600 öllel. Egy mérföldre 4000 ölet számítunk, lesz 

tehát 51352/5 mérföld. Mivel pedig a toise valamivel nagyobb, 

mint a földrajzi ö l , egyszersmind könnyebb számolás végett a 

föld kerületének nagyságául 5400 mfld vétetik. Az egyenlítő 

egyes fokai 15 mérföldnyiek. Ha tudjuk a kör kerületét, akkor 

tudjuk annak átmérőjét is. Az egyenlítő átmérője 1719 mér

föld. A tengely, mint tudjuk 54% 5 mfdel rövidebb. Ezeket tud

ván, könnyen kitalálhatni a föld tömegét is , mely a horpadás 

tekintetbevételével 2650 millió köbmérföld.

¡Vem azt kell itt s a következőkben csodálnunk , hogyan 

tudhatja az ember mindezeket; méltóbb a csodálkozásra azon 

egyszerűség, melylyel ezeket meglehet tudni.

A föld tömörségének tudásához az inga vezet el bennün

ket. Midőn Maskelyne Skócziában shehalli hegyek mellett a 

a délkört mérte, s az irány helyességének kitudása végett az 

ingát használta, azt vette észre, hogy az inga nem állott füg

gélyesen, hanem a hegy felé hajolt. Ennek oka nem volt semmi 

m ás, mint a hegy vonzereje, mely maga felé húzta az ingát. A
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hajlás nagyságát följegyezték, azután kikutatták a hegy nagy

ságát és köfaját; melyeket összehasonlítván a föld nagyságá

val, ki lehet számitaní annak tömörségét is. Később az inga 

elhajlásának kitudása végett egy különös készlet, forgómérleg, 

használtatott. Ezen készletben két nagy és két kisebb ólom

golyó használtató, (1. 6. ábra). A nagyobb golyók, melyek 

vízszintes síkban foroghatok a kisebbek mellé hozatnak; s 

vonzerejűk által elhajlási okoznak azokban. Ezen elhajlásból 

ki lehet számítani a föld tömörségét, mely átlag 5-ször vétetik 

nagyobbnak, mint a vízé. Mivel pedig a föld fölülete csak két—

szernehezebb (tömörebb) 

mint a víz, ebből azt kell 

következtetnünk , hogy a 

fold a mélységben s ille

tőleg központban sokkal 

nehezebb, mint a fölüle- 

ten. Hogy milyen ásvá

nyok találtatnak o tt , azt 

nem tudjuk , a földisme- 

rök fémeket gyanítanak, 

de ezek is más természe

tűek lehetnek, mint me

lyeket mi ismerünk, mert 

sokkal nehezbeknek kell 

lenniök, mint az ismer

teknek. A föld átlagos 

tömörségét tudva s ösz- 

szevetve a tömeggel, meghatározhatjuk a föld súlyát is. A fold

12 quadrillio fontot nyom.

F ö l d ü n k n e k  k é t f é l e  f o r g á s a  v a n :  s a j á t  

t e n g e l y e  k ö r ü l  s a n a p  k ö r ü l .  Vegyük föl először 

a tengely körüli forgást.

Hányszor csalnak meg bennünket érzékeink! Hányszor 

látjuk a tárgyakat a tüneményeket máskép, mint a milyenek 

azok valósággal. Nem szólok itt az erkölcsi fölfogásról, midőn 

t. i. a tényeket, az okokat és következményeket, vagy ha úgy 

tetszik az igazságokat nem a higgadtan gondolkodó s egybe

vető ész, hanem kedélyünk fogultsága szerint Ítéljünk. De csa

lódás az emberiség élete. Csak azon tény keseríti a gondolko

dót, hogy vannak sokan, igen sokan, kik nem akarnak gondol

kodni tanulni. Úgy szerelik ők az életet, mint őseik hagyomá

nyozták nekik.

Minden felhőtlen reggel látunk keleten egy tűzgolyót, 

melyet napnak nevezünk, fölmerülni a láthatárból. Mi:idíg ma

gasabban és magasabban j ő , délben legmagasb pontját é r i; 

ekkor lefelé száll, míg alkonyatkor nyugaton letűnik szemeink 

elöl. Ezután fölmerülnek a csillagok. Ezek legtöbbje is ugyan

azon utat látszik befutni, melyen a nap végzé pályáját. Ezen 

egész nagyszerű tünemény érzéki csalódás. A nap, a csillagok, 

a föld irányában nem változtatják észrevehetöleg helyöket, 

hanem a föld fordul meg minden 24 óra alatt egyszer tengelye 

körül, s ez okozza ama változásokat.

De magyarázzuk meg magunknak e csalódást. Egy tekin

tet köznapi tüneményeinkre hasonlót tüntet föl előttünk. Ha egy 

gyorsan haladó kocsin, gözkocsin, vagy gőzhajón, de leginkább 

vitorlás hajón, melynek menete zörej nélkül történik , utazunk 

s kinézünk a kívülünk levő tárgyakra , úgy tetszik, mintha mi 

egy helyen maradnánk ellenben ama kívülünk levő tárgyak

—  fák , házak, vidék, part stb. —  hátrafelé sietnének. Azon 

embert, ki ezt valóságnak állítaná, legfölebb bolondnak gon

dolnék s nem méltatnék megczárolásra. Képzeljük most föl

dünket, mint egy oly sebesen és egyenlőn haladó hajót a vi

lágűrben, vájjon itt nem történhetnek hasonló csalódások ? A 
föld nyugatról keletnek fordul tengelye körül. Heggel, midőn 

a napot kelni látjuk, mi a napra vonatkozólag a mélységből 

merülünk fö l , azért először csak a keleti láthatár szélén pil

18
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lantjuk meg. ‘Ez alatt a föld folyvást forog kelet felé; minél 

tovább jövünk , annál magasabbra jövünk s annál magasabban 

látjuk a napot is. Délben elértük azon pontot, hol a nap leg

magasabban van fölöttünk, t. i. délkörünkben. Ezután ismét 

lefelé merülünk mindig jobban kelet felé, tehát a nap mindig 

jobban elmarad tőlünk nyugatnak, míg végtére oly mélyen va

gyunk, hogy nem láthatjuk többé a napot. Ez akkor történik, 

mikor a nap tetözésétöl vagy legmagasb helyétől számítva, 90 
foknyira maradt el tőlünk nyugatnak. Ekkor azt monBjuk, hog'j 

a nap lenyugodott. Tulajdonképen pedig mi távoztunk eJ a nap

tól. Ez történik éjente a csillagokkal is. A 7-dik ábrán^zt *ér-
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zékitve látjuk. Midőn A  ponthoz érünk nyugaton , akkor látjuk 

a napot a  ponttól lefelé a láthatár szélén. B-hez jővén , már 

magasabban látjuk a napot t. i. b pontban. C-nél delünk van, 

akkor legmagasabban látjuk a napot. így történik a délutáni 

órákban, midőn épen azon arányban távozunk a naptól. K-hoz 

érvén már nem láthatjuk a napot, mert látsugarunk k felé esik. 

Midőn a nap ellentes részére O-hoz jövünk, akkor éjfél van, 

ekkor vagyunk legtávolabb a naptól.

Ezen forgás által természetesen és könynyen magya

rázzuk meg tüneményeinket. De nemcsak, hogy a föld for

gásából lehet megmagyarázni a nap és csillagok látszólagos 

mozgását, hanem egyszersmind a nap és csillagok mozgása 

a föld körül lehetetlen is. Ha tekintetbe vesszük, mily na

gyok ama testek az égen, maga a nap másfél míliószor na

gyobb, mint földünk, de a napnál nagyobb égtestek (állócsil
lagok) is vannak ; ha tekintjük, mily messze vannak tőlünk e 

testek; a nap 21 millió mérföldnyire, a legközelebb állócsillag

4  billió, mások százszoros ilyen távolsággal. Már pedig, minél 

távolabb vannak , annál nagyobb utat kellene befutniuk a föld 

körül. A napnak egy perczben 92,000, a legközelebb álló csil

lagnak minden perczben 20,000 millió mérföldet kellene be

futnia. Az ismert sebességek közül leggyorsabb a világosságé,

mely minden másodperczben 41,000 mérföldet czikázik be , s 

mi volna ezen sebesség a távol csillagokéhoz képest, ha ezek

nek körutat kellene tenniök a föld körül? Ily sebesség észsze- 

rütlen volna, észszerütlen volna az is, hogy oly nagyok a kis 

föld körül forogjanak. Már pedig minden, mi az észszel meg 

nem egyezhető, természeti lehetetlenség. Továbbá figyelmes 

csillagászi vizsgálattal észre lehet venni, hogy a bolygók, sőt 

az állócsillagok, a nap is, forognak tengelyük körül, a termé

szetben pedig átalános törvények uralkodnak, és nincs arra ok, 

mért nem forogna egyedül földünk. A tengely körüli forgás 

minden égtestben szükséges, mert ez által származik a röperő, 

és csak röperő és vonerő egyensúlya tartja főn a testeket az 

égürben és pályájokban; röperő nélkül az egyességtestek a 

legközelebb s legnagyobb égtestbe rohannának.

De nemcsak elméleti, hanem gyakorlati védveket is talá

lunk a föld tengelye körüli forgásának bebizonyítására. Beszél

tem a föld horpadásáról, előadtam a horpadás okát, mely nem 

egyéb, mint a föld tengelye körüli forgásának következménye. 

Talán azt gondolná egy valaki, hogy ha a föld igazán forog 

tengelye körül, akkor, midőn vaiamit fölfelé dobnak, vagy ma

gunk ugrunk, azon idő alatt, míg a földobott tárgy vagy mi a 

légben vagyunk, a földnek nagy forgási sebessége miatt tova 

kellene szaladnia alólunk, s mi messze nyugat felé esnénk le 

az ugrási helytől. Azonban jegyezzük meg j ó l , hogy a föld 

minden hozzátartozó testekre, tehát a légre is, vonzerővel hat, 

magához lánczolja ama testeket úgy , hogy semmi a vonzerőn 

fölül nem emelkedhetvén, a földnek forgását követni kénytelen. 

A lég is követi a föld forgását, s minden, mi a légben találta— 

t ik , tehát a földobott k ö , a repülő madár is. És épen ezen 

együttes forgásban találunk egy más dönthetlen védvet a föld 

forgásának bebizonyítására. Tárgyalásunk közben megemlítet

tük már azt, hogy minél nagyobb a befutandó kör, annál 

gyorsabbnak kell lennie az ugyanazon idő alatti forgásnak. Gyor

sabbnak egy gömb felső rétegeinél, mint az alsóknál. Földünk 

gömbalaku lévén, a lég is gömbalakulag veszi körül azt, s 

(gY egy testet képezvén a légben s illetőleg ennek felsőbb 

rétegeiben gyorsabb a forgás, mint a föld felületén. Ennek az 

a következménye, hogy valamely magasságról leejtett test, azon 

rétegnek, melyből leejtetik, forgási gyorsaságában esik lefelé. 
Tettek számtalan kísérletet, melyek mind úgy ütöttek ki, hogy a 

magasságról leejtett test mindig egy keveset kelet felé esett a 

függélyes iránytól. Ha a föld állana, akkor függélyesen kellene 

esnie, de mivel a lég a földdel együtt forog, a felső rétegek

nek pedig mennyiségtaní törvény szerint gyorsabban kell fo- 

rogniok, s a leetjett test ama réteg forgási gyorsaságában es

vén, megelőzi az aránylag lassabban forgó föld fölületét.

A földnek tengelye körüli forgását bizonyítják továbbá a 

pásztaszelek. A szelek okát tudni fogják olvasóim. A lég fö

lötte ruganyos anyag, mely melegség következtében kiter
jed, tehát ugyanazon térben kevesebb maradván, könnyebb lesz, 

hideg által pedig megsürittetik s nehezebb lesz. Ezen különb

ség bekövetkeztével a lég egyensúlyba törekszik helyeződni, 

mit tapasztalunk, ha fűtött szobáink ablakait kinyitjuk, a hideg 

lég betódul, mindaddig, míg a hévmérsék künn s a szobában 

egyenlő nem lesz. Földünkön a melegségnek és hidegnek bizo

nyos öszpontosult helyei vannak ; amazé az egyenlítő, emezé 

a sarkok körüli tájékok. Az egyenlitötöl a meleg s kiterjedt lég 

a felsőbb rétegekben a sarkok felé fo ly , ellenkezőleg a sar

koktól a hideg és sűrűbb lég az egyenlítő felé veszi útját. Ha 

a föld állana, akkor a sarkföldi szelek mindig egyenes irány

ban mennének az egyenlítő felé. De a föld forgása megváltoz

tatja az irányt. Vegyünk példát köznapi eseményeinkből. Szál- 

junk egy sebesen haladó g ő z ö s e  mely egyenes irányban kelet 

felé veszi ú tjá t; midőn a gőzös még á llt , esetileg éjszaki sze

let éreztünk, s a széllobogó ezt nyilván mutatta. Mihelyt meg

indult elég sebességgel a gőzös, azt fogjuk észrevenni, hogy a 

szél iránya megváltozott; a lobogó keleti irányt mutat. Mi cn-
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nek oka? A szél menete lassúbb vo lt, mint gőzösünké, miért 

mindinkább visszamaradt tőlünk nyugatnak, s a lobogón ész

revehettük volna, hogy fuvása forgást tett először éjszakke

letnek, azután egészen keletnek. így van a sarkföldi szelekkel 

földünk gyors forgásának irányában. Minél közelebb jönek ezek 

az egyenlítőhöz, annál jobban megváltozik irányuk; a téritök 

közé érvén, éjszakkeleti és illetőleg délkeleti irányúak. Ezek 

az úgynevezett pásztaszelek, melyek rendes időben szoktak 

mindig fúni.

Az egyenlitötöl a sarkok felé folyó lég iránya hasonszerü 

változást szenved, az ez által okozott szelek nálunk délnyugati, 

északnyugati, sokszor egészen nyugati irányúak.

Ujabb időben a föld forgásának bebizonyítására igen szép 

észletet tett Foucault egy inga által. Ö t. i. Párizsban a had

aggastyánok épületének tornyában egy nagy ingát függesztett 

a fölepre. Az ingának természeti törvény szerint mindig és vál

tozatlanul ugyanazon síkban kell rengenie; Foucault ellenkező 

oldalról szemlélte az ingásokat, s míg ő a toronynyal s a fö ld

del forgást tett nyugatról kelet felé, az inga megtartván kez

detleges síkját, mindig más és más irányban tűnt fel a szemlélőre 

nézve, végre 24 óra után ismét kezdetleges irányba jött vele.

Földünk 24 óra alatt fordul meg egyszer tengelye körül. 
Mivel a föld kerületje 5400 infd, azért az egyenlítő minden 

órában 225 mfdnyi körívet forog. A tengely körüli forgásból 
származnak az éjjelek és nappalok. De az éjjelek és nappalok 

tartama között igen nagy különbséget találunk, vannak t. i. 

hosszú meg rövid nappalok és éjjelek. Hogy ezt megmagyaráz

hassuk, szükséges áttérnünk a föld nap körüli pályájának tár

gyalásához.

A  földnek napkörüli mozgását, mint sok egyéb igazságot, 

sokáig nem akarták elhinni az emberek. Végtére az észlelt 

tüneményeket semmikép nem tudták többé összeegyeztetni a 

föld állásával; miért is figyelmesebbek kezdtek lenni az ily 

tüneményekre; minek következménye az lö n , hogy Kopernik 

(sz. 1472.) felállította a bolygók mozgásának tanát, s megállí

totta a tudományokban a napot * ). Természetes, hogy a meg

állapodás rövidlátó s szűkkeblű védenczei megtámadták e tant. 

M iért? mert a régiek azt gondolták, hogy a föld áll és a nap 

forog. Különösen a hitkémlés (Inquisitio) istentagadásnak ne

vezte ezt. Galilei 1633. azért, mert a föld mozgásait tanította, 

börtönbe záratott, s esküdnie kellett arra, hogy a föld áll, kü

lönben megégetéssel fenyegették öt. S ö neki az esküt le kel

lett tennie; de meggyőződvén tanának igazságáról, miután az 

esküt letette, halk hangon azt mondá: „és mégis mozog“. (E

*) Krakóban Kopernik síremlékén e szárak állnak : „S ta  sol, ne mo- 
veare“ . (AiiJ nap, ne mozi ülj.)

pur si muove). Míg így kezdetleg az igazság és hazugság kö

zött a küdés folyt, Kepler 1610. kiszámitotta a bolygók moz

gásának törvényeit. Az egészet megerősítette s mintegy bezárta 

Newton (mondd Njutn) az által, hogy ö a mozgások okait kiku

tatta s bebizonyította. Ezen angol bölcs és természetbúvár 

1666. 24 éves korában egy szép őszi estén egy kertben lévén, 

gondolkodásba merült. Ez alatt egy alma esett le a fáról, mely 

alatt ült. Ezen esés felrázta öt merengéséből s magához vonzá 

figyelmét. Azon töprenkedett most, miért esik az alma lefelé a 

fáról. Miért nem marad a fán , vagy miért esik épen a földre, s 

nem fölfelé ? Mert nehéz. De mi az a nehézség ? Aztán így fűzé 

tovább gondolatait. Ha az alma oly messze volna, mint a hold, 

vájjon akkor is leesnék-e ? S miért nem esik le a hold ? Ezen 

idő óta nem tudott megszabadulni e gondolatoktól. 16 évvel 

később 1682., midőn a földmérések, a hold és nap távolsága, 

jobban ki voltak fejtve, ö ezek alapján számolni kezdett, s szá

molása megerösitette a tapasztalatokat. Azon erő, mely eszközli, 

hogy a feldobott kő vagy az érett alma a földre esik , húzza 

szinte lefelé a holdat is. Ez a föld vonzereje. A hold tehát va

lósággal esik, s ha nem volna önálló ereje —  itt röperő —  

leesnék a földre. Földünk a nap körül forog; és a nap nagyobb 

mint a föld,sokkal nagyobb,mint valamennyi bolygó összesen; 

a nap is gyakorol tehát vonzerőt a földre és a többi bolygókra, 

s ezeket magához húzná, ha nem volna röperejök. A nap vonzó- s 

a föld röperejének egyensúlya tartja főn a földet, s egyszersmind 

a nap körüli forgást szükségessé teszi. Ezt a 8-dik ábra érzé- 

kitve elötünteti. A föld tengelye körüli forgásából származó 

röperö bB  irányba igyekszik röpitni a földet, de a nap vonz

ereje lehúzza b ponthoz. Itt ismét megújul a röperö hatása cC 

irány felé, de a nap ismét lehúzza c pontig, és így tovább az 

egész forgás alatt.

Nem tartom szükségesnek a föld napkörülí forgását egyéb 

bizonyítékok által megmutatni. Tárgyalásunk folytán is több

ször emlékeztünk arró l, hogy a föld állása, ellenben a napnak 

föld körüli forgása természeti lehetlenség. Egyébiránt a már 

mondottak után nemcsak ellehet hinni a föld forgását, hanem 

meg is lehet győződni róla.

A föld napkörüli pályájának átmérője 42 millió mérföld. 

A föld középszámitással mindennap 360,000 mfdet fut be, min

den óra alatt 15,000-et, minden perez alatt 250 , minden má- 

sodpercz alatt 4  mérföldet.
Legfontosabb s legkövetkezménydúsabb tünemény a föld 

pályájában, hogy a föld tengelye a pálya síkjához hajolva van. 

Ha ezen elhajlást, vagy mint nevezni szokták, a föld ferde állá

sát jó l felfogtuk, akkor annak következményeiben könnyen 

tájékozzuk magunkat. A 9-ik ábra a tengely ÉD  és éd függé

9. ibr«.

18*
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lyes és ferde állását mutatja; az utolsó szerint áll földünk nap 

körüli útjában. AB  azon ú t , melyen a föld végzi pályáját. A 

ferdeséget a föld mindig megtartja változatlanul, vagyis a ten
gely mindig egyenközileg marad magához * ). Földünk ferde 

állásából származnak a nappalok és éjjelek tartania közti kü

lönbségek; a különféle évszakok, s ezeknek e különféleségek- 

beni állandósága, valamint az égalji viszonyok is. Mindezen 
tünemények úgy egymásba vannak szőve, hogy egyiket a má

sik nélkül alig lehet megérteni.
Vegyük föl elöször a nappalok és éjjelek különböző tar

tamát. Nappal alatt azon időköz értetik, melyben a nap a lát

határon van; a csillagászi nap, vagyis a föld egyszeri tengely

körüli forgásának ideje mindig 24 óra. Ha a föld tengelye füg

gélyesen állana, mint a 9-dik ábra első idoma mutatja, akkor a 

nap mindig az egyenlítő fölött állana, mikor is nem volna év

szak es naphosz különbség. Azonfölül az egyenlítő körül kiáll— 

katlan forróság uralkodnék, míg már a mérsékelt égöv távo

labb részei is alig volnának lakhatók. Ha földünk tengelye a pá

lyasíkban fekiinnék, akkor a sarkok látnák hosszú időkben vál

takozva a napot függélyesen, az éjjelek és nappalok mostani 

különféleségei ismeretlenek volnának. De földünk állása nem 

ilyeü, hanem ferde. Mily szépen mutatja ez is a teremtés ösz- 

szefnggését, hol t. i. egyik tünemény föltételezi a másikat Ha 

földünk az említett két állás valamelyikében volna, a földi élet 

legnagyobb része nem létezhetnék.

A föld ferde állásának azon üdvös következménye van, 

io g y  a nap tetözése (függélyes állása) egy évben csak két

szer metszi az egyenlítőt, azután a naptáritok felé veszi útját, 

honnan ismét visszafordul az egyenlítő felé, úgy hogy a térítők 

között egy körletet csinál. Az egyenlítő metszési pontjai éj- 

egyeneknek neveztetnek, mert midőn a nap ezek fölött áll, 

mindenütt egyenlők a nappalok és éjjelek. A térítők onnan vet

ték nevökel, hogy a nap tetözése eddig jővén , innen visszatér 

az egyenlitö felé. Tekintsük meg a 10-dik ábrát. Mártius 21-

10. ib ia .

kén a nap tetözése az egyenlítő egyik pontja fölült áll. Ezen 

időben az egész, feléje fordult délkörí fél földgümböt megvi

lágítja mindenütt egyenlők" a nappalok és éjjelek. Innen az

* )  Jónak^láttam a pályahagyásokat megemlítlenül hagyni jelenleg, m int 

melyek az avatlan e lőtt úgy is észrevehetőnek , míg szinte kezde

ményben tán  soknak érthetleDek volnának.

északi téritö felé veszi útját, tehát tetözése közelebb jön hoz

zánk ; az északi félgömböt jobban kezdi világitni, míg a déliről 

lassankint elhúzódik a világosság; azért nálunk tavasz van, és 

nappalaink hosszabbulnak. Midőn jun. 21-kén az északi térítő

höz ér a nap tetözése, akkor a lehető legmagasabban van ná

lunk, vagyis tetözése legközelebb; az északi félgömbnek több 

mint felerészét világítja egyszerre, azért nálunk, kik az északi 

félgömbön lakunk, nyár van; nappalaink leghoszszabbak. Innen 

azonban visszatér a nap tetözése az egyenlitö felé, tehát las- 

sankínt kevesebbet világit meg az északi félgömbből, azért 

nappalaink rövidülni kezdenek, de még mindig nyár van, mert 

tetözése mégis közel jár hozzánk. Sept. 23-kán már elért az 

egyenlitöhöz, az éjegyen pontjához; ismét egyenlők mindenütt 

a nappalok. Nálunk ősz van. Innen a déli téritö felé száll; a déli 

félgömböt jobban kezdi világitni, ellenben az északi mindig na

gyobb sötétségbe merül; azért rövidebbek nappalaink, mint 

éjszakáink. Midőn december 21-kén elérkezett a nap tetözése 

a déli térítőig, akkor az hozzánk legtávolabb van, nappalaink 

is legrövidebbek; télben vagyunk. Most visszafordul az egyen

lítő felé; nappalaink hosszabbulnak. Midőn az éjegyenhez elér

kezett, ismét egyenlők mindenütt a nappalok és éjszakák. így 

végzi a nap tetözése minden évben pályáját.

A mondottakból könnyen megmagyarázhatjuk magunknak 

a nappalok és éjszakák változó tartamát. A 11-dik ábra (lásd 

túlsó oldalon) világosabban elötünteti az év minden hónapjára 

nézve a föld különféle állását s nap általi megvilágíttatását. 

Azon ábrán látjuk, hogy a föld tengelye mindig egyenlő irány

ban marad. A téritök között nincs nagy különbség a nappalok 

és éjjelek között, különösen az egyenlitö mellett mindegyik foly

tonosan 12 órából á ll, mert a nap tetözése innen, távolsága 

miatt, észrevehetőig nem távozik. Itt tehát délben függélye

sen áll a nap mindenkor; ott hol a nap épenleg tetőz, a füg

gélyes testek nem vetnek árnyékot. Egészen másként van a 

téritökön túl. Vegyük föl például azon pillanatot, melyben a 

nap martiusban a tavaszi éjegyenben vagyis az egyenlitö egyik 

pontja fölött van; ekkor az egész félgömböt észak és dél felé 

egyenlőn világítja meg. Mível pedig innen a nap tetözése az 

északi téritö felé megy, azért, mint az ábrán látjuk, a déli sark

ból mindig kevesebb világíttatík meg, míg az északi gömb sö

tétségéből fölmerül, miért is a déli sarktájakon tél s illetőleg 

éjszaka, annak mérsékelt tájain pedig ősz kezdődik, a nappalok 
ott rövidülnek. Látjuk egyszersmind azt, hogy a déli sarkfold 

vég szegménye folytonos sötétségben van egész septemberig. 

Ellenkezőleg, mert a nap tetözése észak felé húzódik, az északi 

félgömb mindinkább megvilágittatik, nálunk hosszabbulnak a 

nappalok; az északi sarkföld pedig folytonos világosságnak 

van kitéve egész septemberig, itt tehát ezen idő alatt mindig 

nappal van. Juniusban azért leghosszabbak nálunk a nappalok, 

mert a nap tetözése az északi térítőnél lévén, legközelebb van 

hozzánk, nálunk nyár van, míg a déli részeken tél és a legrö

videbb nappal. Septembertől, mikor is ismét éjegyenben áll a 

nap, s mindenütt egyenlők a nappalok és éjszakák, egész mar- 

tiuslg a déli félgömbbel történik az, mi a másik félévben az éj

szakival történt, mert a nap tetözése a déli téritő felé megy; 

ezen tájon vannak most a leghosszabb nappalok, ennek sark

tájékán uralkodik most a félévi nappal. E tájakon tavasz s 

nyár van.
Minél tovább van valamely helytől a nap tetözése, annal 

kisebb kört látszik befutni a láthatáron. Nyáron nálunk a lehető 

legmagasabb, északkelet fele látjuk reggel, alkonyatkor pedig 

északnyugat felé. Télen délkelet felé van reggel, s délnyuga

ton alkonyatkor, mert tetözése messze délfelé van. A sar

koknál , hol a nap félévig van a láthatáron. mert a tetözéstöl 

meszsze van, a nap a láthatár szélén a szemlélő körül egy kört 

fut be minden 24 óra alatt. Ott tehát magasságra soha sem 

emelkedik. Nem lesz tán érdek nélkül, ha Miidler után följe-
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gyezzük itt a különböző szélességi fokok alatt elöj jvö leghosz-

szabb nappalok tartamát.

0° leghossz. nappal 12 óra 65» 48' 1. n. 2 2  óra

16<> 44' 1. n. 13 — 66» 21' — — 23 —

30» 48' — — 14 — 66» 32' —  — 24 —

41° 24' — — 15 — 67» 23' —  — 1 hó

49» 2' — — 16 — 69» 51' —  — 2 —

54° 31' — — 17 — 73» 40' —  — 3 —

58° 27' — — 18 — 78» 11' —  — 4 —

61° 19' — — 19 — 84» 5' —  — 5 —

63° 23' — — 20 — 90» — —  — 6 —

64° 50' — — 31 —

I I . ibfl.

A mondottakból láthatjuk, hogy a nappalok és éjjelek tar

tama , valamint a különböző évszakok a föld fekvési viszonyá

ból származó naptetözésnek kiilönféleségéből erednek. Egy

szersmind csak ily viszonyok teszik a föld legnagyobb részét 

lakhatóvá. Ezen különféleségek állandók, mert a föld mindig 

megtartja egyirányú fekvését, tehát a nap tetözésének pá

lyája minden évben az előbbi év szerint újul meg. Ha egyszer 

nagyon hosszú, másszor nagyon rövid nyarunk , vagy más év

szakunk volna, akkor az állat és növényélet, mely ezen időjá

rásokhoz van alkalmazva, nagyrészben kihalna. Tehát, nemcsak 

hogy főidőnk mostani helyzete, a nappalok és évszakok kiilön- 

félesége, a mostani élet kifejlődésére legjobb, hanem másként 
nem is lehetne.

Ugyancsak az említett okokból származik az égaljok kü- 

lönfélesége is. Hármat különböztetünk meg. Téritők között a 

forró. A térítőktől két oldalra a sarkkörökig a mérsékelt; a 

sarkköröktől a sarkokig a hideg. Különböztetésök tehát termé

szeti. A  forró égövön csak esőzések vannak, s két évszak, 

tavasz és nyár. A mérsékelt égövön esőzések és havazások 

jönek e lő ; itt négy évszak van. A hideg égövön különösen a 

sarkok felé majd örökös hó és jég  uralkodik; itt is csak két 

évszak van, rövid nyár és hosszá tél. Az égalji különféleségek 

azonban más tényezők által módosíttatnak; így például a leg

nagyobb forróság Szaharán van, legnagyobb hideg pedig Szi

béria belsejében s az amerikai északi sarkföldi tájakon. Föl

dünk történelmi idők óla összes melegségéből semmit sem

vesztett, mert ha vesztett 

volna, természeti törvény 

szerint kisebb térfogatú 
leendett. Már pedig a 2000 

évek óta észlelt holdfo

gyatkozások , nappalok és 

éjjelek, melyekre a föld 

összehúzódás lényeges be

folyást gyakorolna, ennek 

semmi jelét sem mutatják. 

Az égaljok sem változtak 

természetileg; igaz ugyan, 

hogy némely tájak most 
melegebbek, mint hajdan 

voltak, és ellenkezőleg; 
ennek oka azonban a tájé

kok megmivelésében, mo

csárok, ingoványok kiszá

rításában, erdők elpusztí

tásában keresendő. A pál

ma és szőlőt«, melyek 3000 

év előtt Paliisztinában vi

rultak, most is találtatnak 

o tt; most úgy mint akkor 

buján tenyész a szőlő, míg 
a pálmának ez most is 

északi határa. A forró ég
öv közép évi hévmérséke 

23° R . ; a mérsékelt ég

övben a térmérséklet na

gyon változó a különféle 

tájakon. A legalacsonabb 
hévmérséklet, mely Reli— 

ance várdában, Észak-A- 

merikában észleltctett '—  

45° R.
A földnek e nap körül 

egyszer bevégzett pályája 

képezi évünket. A naptól 

tekintve, a föld mindennap 

középszámitással 36,000 mérföldet fut be e pályájában. Min

den pillanat alatt négy rnérföldnyi távolságra repülünk a mér- 

hetlen világűrben. Ezen pályát természetesen mi érzékeinkkel 

nem veszsziik észre, mert iní is repülünk a földdel együtt, ha

nem észrevehetjük a pályábani haladást a csillagzatokban, me

lyek helyöket nem változtatják észrevehetölég. 12 ily csillag 

jegyeztetik meg, minden hónapra egy, melyek tehát 30 fok

nyira vannak egymástól. A csillagzatok nevei és jegyei követ

kezők : Ide jegyezzük egyszersmind a napot is , melyen a föld 

az illető jegybe lép : V  kos, mart. 21 ; V  bika > aPr> 20 > ,P  
ikrek, május 21; <S> rák ,jun .21 ; &  oroszlán, jul. 21; "V szűz, 

aug. 23; A  mérleg, sept. 23 ; " l  skorpio, oct. 23 ; ** nyilas, 

nov. 22; "p  bak, dec. 21; :»• vízöntő, jan. 20; X  halak, febr. 18.



Az előszámláltak a Tóid szembetűnőbb világi viszonyai. 

Kiegészítésül szükséges volna a nap- és holdfogyatkozásokról 
értekezni; valamint egyrészt a fold világi képződése, fejlődése 

és jövője fölötti véleteket megemlítni, másrészt az emberiség 

életének a föld életéveli összefüggését nyomozgatni. Azonban 

ezek új és messzeágzó tárgyalásokba vinnének bennünket, mi

ért is azt más időre hagyjuk.

A DÉLI KERESZT.
Semmi sem hasonlít az Óceán napéjegyeni tája éghajla

tának szépsége- és szelídségéhez. Míg a rendes szél erősen 

fű, a hőmérő nappal a 23—ik és 24—ík fokon fölül á l l , és éjjel 

a 22-ik és 22, 5 fokon. Hogy a szerencsés, az egyenlítőhöz 

közel fekvő vidékek minden kellemeit élvezhessük, egy igen 

zordon időben kell az útat megtenni Acupulco vagy Chili part

jairól Európába. Mi különbség az északi szélesség viharos ten

gerei és e tájékok közt, hol a természet nyugalma soha nem 

zavartatik! Ha a Mexicóból vagy a Délameríkábóli visszatérés 

Spanyolország partjaihoz ép oly gyors és kellemes volna, mint 

az óból az új vílágbai átkelés, úgy az európaiak száma, kik a 

gyarmatokban letelepedtek, sokkal csekélyebb volna, mint mi

lyen az ma. A  tengert, mely az azori és bermudai szigeteket 

környezi, és a melyen át kell hajózni, ha a magas szélessége

ken térünk Európába vissza, a spanyolok G o l f o d e l a s  V  a- 

gusnak  (a vonósmarhák öble) nevezik. A gyarmatosok, kik 

nincsenek a tengerhez szokva és kik sokáig elkülönítve Gui

nea erdeiben vagy Peru Kordilleráin éltek, jobban félnek a 

bermudai szigetek közelségétől, mint Lima benszülöttjeí még 
ma is a Kap-Horn körülhajózását. Ök nagyobbnak, túlzottnak 

képzelik a hajókázás veszélyeit, mely azonban csak télen ve

szélyes. Evekig halasztják valamely vállalat kivitelét, mely 

előttük merésznek látszik és gyakran a készülődés közt lepi 

meg őket a halál, melyeket visszatérésükre tesznek.

Mióta a forró övbe léptünk, nem tudtuk eléggé csudálni 

az éjszakák szépségét, melyek azon mértékben, mint délnek 

közeledőnk, új csillagképeket tártak ki előttünk. Csudálatos 

érzelem fogja át a kebelt, midőn az egyenlitöhezi közeledés

kor, vagy az egyik félgömbről a másikrai áttéréskor a csilla

gokat lassankint alább szállni és végre eltűnni látjs , melyeket 

gyermekségétől fogva ismer. Semmi sem emlékezteti úgy az 

utazót hazája távolfekvésére, mint az új ég tekintete. A nagy 

csillagok csoportozata, néhány elszórt csillagfoltok (nebel- 

sterne), melyek fényre a tejúttal vetélkednek, az ür, mely rend

kívüli tehetséggel jeleskedik —  a déli égnek sajátos tekintetet 

kölcsönöznek. E jelenet még azok képzeletét is felizgatja, kik 

minden tanulmány nélkül is szeretik vizsgálgatní az ég bolto

zatát, mintegy csudás szépségű tájékot. Nem szükséges füvész- 

nek lenni, hogy az itteni égöv tenyészetét felismerjük; a nél

kül hogy csillagászok volnánk, érezzük, hogy nem Európában 

vagyunk. A napéjegyeni vidéken a föld, az ég , minden külön- 

szerü s előttünk egészen idegen jellemet ölt fel.

A lég alsóbb rétegei néhány nap óta gőzökkel voltak 

telve. Julius 4-től 5-érei éjjel láttuk először a szélesség 16-ik 

fokán, a dél keresztjét tisztán; igen el volt hajolva és időkö

zönként kilátszék a felhők közül, melyek közepe ezüstszín fényt 

vert vissza. Ha egy utazónak szabad magánérzelmeiről szólani, 

úgy hozzáteszem, hogy az éjen ifjúságom egyik álmát látám 

megvalósulni.

Ha szemeinket geographiai térképekre vetjük és a leírást 

az utazó előtt olvassuk, úgy az előszeretet egy nemét érezzük 

bizonyos tartományok és éghajlatok iránt, miről élemedett ko

runkban sem tudunk magunknak számot adni. E benyomások 

észrevehető hatással bírnak elhatározásainkra és üsztönszerü-
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lég igyekszünk magunkat azon tárgyakkal viszonyba hozni, 

melyek reánk régtől titkos vonzerővel bírtak. Egy korban, mi

dőn az égboltot tanulmányoztam, nem hogy csillagász legyek, 

de hogy a csillagokkal megismerkedjem, féleJem lepett meg, 

mely azok előtt, kik az ülő életnemet szeretik, ismeretlen. 

Fájdalmasnak tetszett lemondni a szép reményről, hogy a szép 

csillagokat lássam, melyek a déli sark közelében állnak. Türel

metlen, az egyenlítő tájait bevándorolhatni, nem emelhettem 

szemeimet a csillagos égre a nélkül, hogy dél keresztjére ne 

gondoltam volna.

Azon kielégítésben, melyet a dél keresztjének fölfedezése 

után éreztünk, élénken osztoztak a hajónépség azon egyénei, 

kik a gyarmatokban laktak. A tengerek pusztaságán úgy kö

szöntök a csillagot, mint barátot, kitől sok ideig távol valánk. 

A portugálok- és spanyoloknál még különös okok is emelik ez 

érdeket: a vallásosság, mert e csillag alakja a hit jelét hozza 

emlékezetükbe, melyet eldödeik az ú jv ilág  kietlenén felál

lítottak.
Mivel mindkét nagy csillag, melyek a kereszt csúcsát és 

alsó végét je lö lik , körülbelül ugyanazon egyenes emelkedés

sel bírnak, úgy a keresztnek azon pillanatban, midőn a délvo

nalon keresztülmegy, csaknem függélyesen kell állnia. A kö

rülményt ismerik mindazok, kik a téritökön túl vagy a déli 

félgömbön laknak. Kipuhatolták, hogy a déli kereszt különböző 

évszakok éjeinek mely óráiban áll egyenesen vagy hajlottan. 

Az egy óra, mely meglehetős szabályossággal naponkint közel

4 perczczel megy előbbre és egy csillagból sem lehet csupán 

szemmel az időt úgy eltalálni. Mi gyakran haliánk Venezuel 

virányaín vagy a pusztaságban, mely Limától Truxillóig terjed, 

útmutatónktól: „Éjfél elmúlt, a kereszt hajolni kezd*. Hány

szor hozák e szavak eszünkbe azon megható jelenetet, midőn 

Pál és Virgínia, a Latoníak folyója partján ü lve, utolszor be

szélgettek, és midőn az öreg a déli keresztet megtekintve szólt r 

„emlékeztet, hogy itt az idő, melyben válnunk kell.“

(Humboldt S. után J . L.)

A KRETINEK YAGY GOLYIIÓK A TÜRINGENI 
ERDŐBEN.

Igen sajátságos tünemény a türíngení erdőség délnyugati 

(frank) lejtőjénél, mely azonban az alp-tartományokba is elé— 

fordul, a golyva és kretinízmus. A kretineket (a türingeni er

dőben vízi embereknek neveztetnek) Fuchs sebész így ará

ny ózza: 138 lakosra esik 1 (1 : 138). E kóralak keletkezé

séről a népbabona különböző szemléletmódot képezett magá

nak. A föld mélységében —  így szól a monda —  nagyon rút, 

de emberekhez hasonló teremtések nemzedéke lak ik , kik csak 

ritkán jönek a fölszinre. Az ö ki- s bejárásuk mély tó , innen 

származik viziember elnevezésök. Ök csak azért jönek a föld 

felszínére, hogy elrabolják a legszebb csecsemőket azon anyák

tól, kik nagyon mélyen alusznak, vagy egyedül hagyják fekUnni 

gyermekeiket. A szép gyermekek helyett a víziemberek saját 

rút gyermekeiket teszik oda és egyideig bübájolattal veszik 

körül azokat, úgy hogy az emberek csak későbben veszik észre 

s tudják meg a kicserélést. Az anyák hason gondossággal tar

toznak ápolni az idegen csecsemőt, ha újra vissza akarják kapni 

édes gyermeküket, minthogy a víziemberek ha látják, hogy 

ivadékaik épülnek és szépülnek a fölszinen, nemzetségük iránti 

szeretetböl új kicseréléshez is értenek. Azért a gyermekszo

bák ajtait éjeire még mai napig is küténymadzaggal bekötik ét 

gondosan bevárják, s az újszülüttet nem hagyják egyedül éjeire.

—  Valóban szép tanúsága egy néptörzs derék jellemének,
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mely ily mondát teremt és őrizget, mely gyöngéd bánásmódját 

parancsolja a nyomorékoknak. De arra is mutat az egyszer

smind, hogy már régen észrevették, miszerint kretinnek egy 

csecsemő sem születik, s az átváltozás csak születés után kö

vetkezik. Születéskor a kretinek épen oly minőségűek és ala

kúak, mint az ép gyermekek ; csak fejlődésükkel érik el lassan 

sajátságos elfajzásukat. A kretinizmus csirája benne rejlik az 

egesz népségben, mit a vidék, égalj különös viszonyai idéznek 

elé. Azon időközben, hol a gyermek lelki és testi működései 

fejlődni kezdenek, előlépnek s mutatkoznak már a közelgő kre- 

nitizmus első jelvényei. A gyermek lassanként dermedez, nem 

női oly mértékben, mint más hasonkorú gyermekek, későn ta

nul járni, a szólás nehezen esik nek i, nagyot hall stb. A kre

tinizmus legnagyobb formájában k is , gyönge, elfáradt, ájult 

lényeket látunk magunk előtt, kik csak fetrengnek s alig bír

nak mászni és megfosztvák minden szellemi tehetségtől; mind

nyájának törpe alakja, erőtlen tagjai, görbe lábai vannak, s 

nyelvök artikulálatlan hangokból áll. A test körrajza inkább 

szélesbe megy, a fej idoma sajátságos széles és inkább hátra

tartott. Az arczbör piszkos, sarga, ránczos, s az egész arczu- 

lat idő előtt megvénült emberét mutatja. A pillák széles nyi- 

lásuak, a szem tekintete merev, mitsem mondó, az orr lapos, 

fitos nagy lyukakkal, az ajkak kicsucsorodottak, a száj nagy 

lefityegö szögletekkel, a széles nagy nyelvnek kevés mozgé

konysága. A fej és áll hajnövése erős. Fuchs orvos beszéli 

pályamunkájában , hogy egy 12 éves liú , kinek egy daganatot 

metsze ki pofájából, ostoba mosolylyal kacsingata a műtét köz

ben elébe tartott kolbászra s nem érezé a vágást. Ők nagy 

foknyi meleget s hideget birnak kiállani. Minthogy nagyon sze

relik a meleget és sülkérerést a forró kemencze mellett, gyak

ran megégetik magukat, a nélkül, hogy fájdalmat mutatnának. 

Legnagyobb télben is mezilláb járnak a hóban. Nagyon félén

kek s álalában jó  szívüek, de könnyen fölingerelhetők. A kisebb 

mértékben való kretinek sokszor konokok, álnokok és kár- 

örvendezők.

TERMÉSZETI ÖNNYOMÁS.
A cs. kir. udvari és állam-nyomdában tett fölfedezés vagy 

találmány, mely a természet vagy ipar tárgyainak, mint csip

kék, hímzések, növényzetek s átalában mindenféle eredeti- és 

másolatoknak, ha még oly finom domborodások- és mélyiile- 

tekkel birnak is , az eredeti által egyszerű és gyors módon 

nyomásmintákbani előállítása mesterségében áll. Az eredeti, 

legyen az növény, rovar, kelme vagy szövet, réz vagy ónle
mez közé tétetik, miket két erősen srófolt henger által futtat

nak. Ezen nyomás által az eredeti önképét, minden neki sajá
tos finomságokkal, egyszersmind egész fölepét (Oberfláche) az 

ónlemezen hagyja. Ha aztán ezen bélyegült ónlemezre, miként 

a réznyomásnál, festéket teszünk, a lemez egyszeri nyomása 

által a tárgy legtökélyesb lenyomatát kapjuk különböző színei

ben. Minthogy az ónminta, lágysága miatt, a lenyomatok nagy 

többszörözését meg nem birja , tehát szilárdíttatík vagy gál- 

vánoztatik, és aztán a szilárdított vagy gálvánozottan készült 

lemezzel nyomtatnak. A semmi nyomást nem tűrő egyetlennél 

(unicum) az eredetit fölolvasztott guttaperchával bekenik, 

ezüstolvadékkal bevonják, és aztán a nyert gutlapercha-mln- 

tát matrizként használják a galvános többszörítés- vagy sok- 

szorozásra. Az udvari és állami nyomdában minden eddig ké

szült természeti önnyomatok mintái nyilvános szemlére kitétet- 

vék, és ott a miltani kezelést is készséggel megmutatják.
(K. Cs. D .)
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HAYI RÓZSA.
Egyik bokrot képező faja a rózsáknak, mely a gyökérről 

mindig megújul. Mivelése és használata egészen az , mint a 

t h e a r ó z s á é .  A havi rózsa különösen alkalmas jó l tenyész
tésre, és az év minden szakában virágzásra hozható, csere

pekben. Juniustól septemberig kiválasztják a legerősbb ága

kat bimbóival, a hosszú gyenge ágakat a legközelebbi termő 

bimbóig lemetszik és jó  új földbe ültetik. A szabad földnek 

nincs szebb ékessége a havi rózsánál, mert majdnem ápolás 

nélkül virágzik juniustól késő őszig. A virágnak napos helyen 

nagy fákhoz nem igen kell közel lennie, és talajának (Boden) 

jó , inkább könnyű mint nehéz kerti földből állania, s fökép 

trágyafölddel és homokkal vegyült legyen. Vírágágyi ültet

vénynek legjobb 1— 2 éves növényeket cserépből venni, és 

azokat valamivel mélyebben ültetni, mintsem a cserépben ál

lottak. A kóczosan nőtt gyökereket el kell vágni, s az első 

hetekben gyakorta megöntözni. 11a a rózsáknak nincsenek bim

bóik, úgy azokat a kíültetés előtt visszára kell vágni. Egymás

tól 1— 2 lábnyira ültetik; legtetszetesb tojásdad-vagy kör

ben. Hogy a rózsák bokrosak legyenek, ágait folyton nyese

getik. Nyáron az elvirágzott ágakat minden 8 — 14 nap hátra 

kell metszeni, midőn az erős szemig vágatik, száraz időben jó l 

meg kell öntözni, néha-néha trágya-vizzel is , ha a növények 

nem mutatnak élénk növést. Télen könnyedén befedik, az ága

kat gamóval a talajhoz erősítik, vagy a magas bokrokat szal

mával bekötik. A virágágy teljes befödésének azonban csak 
akkor kell történni, mikor erősen fagy. Tavaszkor, mihelyt 

többé erős hideg nem várható, fölemeljük a födeléket, melyet 

csak martius végével veszünk le róla egészen. Ha az ágak 

zölden maradtak, úgy csak a hegyét, vagy valamivel többecs- 

két vágunk le, a szerint a hogy a bokrok magasak- vagy ala

csonyaknak hagyandók. De ha a bokrok megfagytak, megrö

könyödtek, akkor egészen a zöld fáig vagy épen a földig levá

gatnak. Jó  tehát a rózsákat időről időre ekként megifjítni. Ha 

a rózsák sokáig állnak egy ágyban, úgy néha tavaszkor a felső 

földet el kell venni rólok és fris trágyával kevert földdel fel

tölteni. A lombok és bokor közelében a virágágyat minden 

4 — 6 évben át kell ültetni. Az ily rózsaágyak tavaszszal igen 

jó l tenyésznek, ha februárban feléjök illő kart helyezünk és 

ezt szeméttel vagy lombbal körülrakjuk. így aztán aprilben 

már bőviben leszünk a rózsáknak. (K. Cs. D .)
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HOLDKÓR YAGY ALYAJÁRÁS.
Azon állapot, melyben az emberek élénk álmodozások és 

különféle befolyások által oly élénken álmodnak, hogy álmuk

ban különféle foglalkodásokat végeznek, járnak stb. Ekkor az 

ily emberek nem látnak és nem hallanak; csak a belérzékek, 

a lélek és főleg az altestidegek éberek és tevékenyek. Újra 

nyugodni mennek, erősen elalszanak és fölébredve mitsem 

tudnak. A holdkór a túlizgatott altesti idegek nyavalyája elnyo

mott agyműködéssel, —  delejes á lom , mely újholdkor, még 

gyakrabban holdtöltekor áll be. Izgékony idegrendszer és a 

gyöngéd fiatal személyek fejlődési korszaka, de az elkényez- 

tetés, nagy elmefeszitések, titkos bűnök, visszás nevelés, élénk 

túlzott képzelődés, balga olvasmányok, ülés, s minden a nemi 

ösztönt és méhgörcsöt (Hysterie) izgató mozzanatok is elő

mozdítják keletkezését! Némely személyek csak egyszer jár

nak havonként, mások minden 2 — 4 nap, mások ismét minden 

éjjel. Némelyeknél a holdkór ijedés s aggály miatt támad és 

szellemi betegséggé válik , vagy magától elenyészik a test ki
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képződésével. Ha az ily emberek szobában vannak, hol semmi 

kár nem érheti őket, úgy szelid módon ébreszszük fel őket, 

néhány pohár vizet itassunk meg velők, szemeiket és homlo

kukat mossuk meg hidegen ; de ha veszélyes helyeken vannak, 

hol fölébredve baj érhetné őket, úgy nem kell hozzájok szó

lam sem őket fülébreszteni, hanem igyekezni kell a bajt, mi 

őket ritkán érheti, elhárítani. Az ártalmak kerülése, melyeket 
a mondott alkalmi okok elősegélnek, sok mozgás, ivásra víz, 

melybe borköfület (Weínsteinrahm) vegyíthetni, hevítő élvek, 
balga olvasmányok, a sok ülés, erős elmefeszitések ésahosz- 

szas álom kerülése szükséges. A beteg jókor menjen alunni, 

korán keljen, gyalogoljon, szorgalmasan fürödjék hidegben, 

főleg vasas- és tengervízben, rakjon mustárkovászt a gyomor 

jobb felére, gondoskodjék jó  emésztésről, kivált alvás előtt.

(K . Cs. D .)

A SPANYOL HATÁROKRÓL.
(Egy franczia utazó u tán ).

Megakartam látogatni azon népet, mely Európáról a ka

lifák uralkodását elháritá, az újvilágot meghóditá és nem régi

ben ismét minden királyokat a franczia nyomás alól felsza

badított.

Midőn azon hegyek közé értem, melyek Bearu és Navarra 

küzt oly nagyszerű bástyát képeznek, a táj szépségeitől leigézve, 

megállapodtam a baskok tartományában. Itt a Pyrená-k, me

lyek már a tenger felé közelgnek, s sokat vesztenek azon ma

gasságból, mely azokat Baguér környékén és Mont Perdu kö

rül oly méltóságossá teszi. Tetejét itt már nem fedi örüküs hó, 

és a rohanó, romboló patakok, az égbenyuló sziklák színköre, 

a borzasztó mélységek itt nem láthatók. A természet mindenütt 

barátságos jóltevöként mutatkozik. Nem elég, hogy a völgye

ket fakertek, különféle ültetvények és kövér legelők ékesítik, 

és hogy a hegyek lejtjei küvérrózsákkal és gyümölcsfákkal 

fedvék —  még a meredek hegyhátat is fák koszorúzzák, ha- 

sonlag egy roppant koszorúhoz. Itt ott majorok és gunyhók 

lebegnek a nagy magasságban és egész mezők borítva ugorka-, 

kukoriczával sat. terülnek el a szem előtt, mint Adour és 

Urastiz termékeny berkeiben. Csak kevés kopasz-csúcsot látni, 

mely az emberi szorgalomnak nem termi meg gyümülcseit. De 

ezek sem tűnnek fel bántólag az ember szemében, mert be 

vannak hintve hangafii- és egyéb bokrokkal —  és festői cso- 

portozatokba elosztott kecske- és juhnyájak élénkítik e vadont, 

s még a bika is átlátszik a hegy küdfátyolán, mely a hegy ge- 

rinczén járká l, mint a régi egyiptomiak Apisának bálvány

képe.

Gyakran találkozol egy feketeszemü sugárterinetü fiatal 

bask leánykával, ki vidám dalokat énekel. Mezítelen lábbal, fején 

tehert hordva, melyet elég volna nálunk a férfinak elviselni, 

gyorsan tűnik e l, mint őz a legmeredekebb gyalogüsvénye- 

ken, s még sietése küzt is egy tizszínü puruszlin dolgozik, 

melylyel öreg atyját vagy kedvesét szándoka meglepni.

Néha férfival is találkozol, ki portékakütegek halmazán 

ü l , melyek alól a hordozó öszvér alig hogy kilátszik. Fejét 

roppant, csurgóra legyűrt kalap fedi, barna csuklyás köpenybe 

burkolva, hosszú szippantásokban fogyasztja szivarját vagy 

havanna-ját. Arczának erőtelje és nemessége, szemeinek mély 

pillantása meglepő. Balkeze rövid lőfegyveren nyugszik, s 

harczfinak gondolnád, ki csatára gondol; de a másik oldalon 

függ pengedúje (guitarre), s gyanítani kezded, hogy tán egy 

új dalon gondolkozik: holott e férfi semmi tübb, mint egy 

Arriero (öszvérhajcsár). 0  húsz terhelt öszvér élén üszvére-

göl * ), melyek legutolsójának nyakán csüggö csengetyü egy

hangú csengéséből tudja, hogy az egész csapat rendesen halad. 

Francziaország már annyira haladt, hogy belkereskedését nem 

tengelyen, hanem csatornákon eszközli, Spanyolország ellen

ben az annyira hasznos fuvarozásig sem vitte, mely ehhez meg- 

kivántató utai és hídai nincsenek —  ámbár hogy a hegyes 

vidékeken, —  milyen ép az is , melyen a hajtsárral találko

zunk — az öszvéreket még a jó  utak sem tennék nélkülüz- 

hetővé.

A hajtsárt sarkában követi a csengesz, már sötétebb kife

jezéssel, kezében szinte lőfegyver. Ö aragoniaí és castiliai juh- 

gyapot szállít a franczia városokba, hogy azt, ha ott drága 

kelmékké át lesz dolgozva, ugyanazon utón visszahozza.

Az aranyidők napjai folyhatnának e tájakon, ha a gyűlö

let és harag nem állna őrt a határon a két nemzet küzt. A spa

nyol és franczia baskok nemcsak hogy nem barátok, de ellen

ségek, s a határt képző keskeny folyó igen eltávolító határ

vonal a két ország küzt. Egy rozzant híd vezet azon keresz

tü l, azontúl egy mohlepte kőkereszt, mely határkő és egy

szersmind intőjel, hogy Spanyolországban, a legkeresztényebb 

országba léptél.
Midőn az ember egy nagy országból a másikba lép , úgy 

tetszik, mintha más ég alatt állna, körültekint, hogy valóban 

átlépte-é a határvonalt. Tekintsünk mi is körül ott ama mere

dek szikla tetejéről; balra látjuk a navarrai hegyeket, jobbra 

Francziaország téréi tárulnak ki városaikkal, melyeket 50 órá

nyi távolságra is fül lehet ismerni; lábaink alatt pedig, hol a 

Pyrenii-k síksággá lapulnak, Bayonne előtt a franczia part 

hosszában nyújtózkodik a tenger végtelen kékjével.

Innét megindulva sokára értem egy falut, mely lábaim 

alatt egy hegynyílásba húzta magát, az első navarrai falu, 

melybe érünk, ha a franczia Auchva és Ustariz városokon át 

utazunk Pampelonába. Az említett falut Urdac-nak hívják, alig 

számlál 50 házat, ezek küzül egy kolostor emelkedik ki a 

táj ékességére; a templomtól nem messze, küzel a temetöhez, 

tart az Alkalde (falubirája) egy fogadót. Homlokán egy kőfa- 

ragásu czímerpaizs látható, mely beláthatlan időktől lóghat 
már itt, hogy az alacsony hajlék egykori lakóinak magas rang

ját hirdesse. Egy nyomorult kocsiszín oszlopához, mely a ka
puzat (porticus) oszlopzatát képviselő, egy alig 15 éves pa

raszt támaszkodott, intettem neki, de nem mozdult, s arczá- 

ban felindulás tükrözött, mit idegen öltüzetem idézett elő. Te

hát magamnak kellett a falusi előcsarnok szárfájához kötni ge

bémet. Egy lépcsözet a föszobába v itt, melynek főbutora né

hány szúette asztal volt. Egyik mellett egy nagy kalapu férfi 

ült egymásra vetett lábakkal, szivarozgatva. Felismervén benne 

a ház urát, kérdém: mit kapok enni?

—  Mit magával hozott! felelt hidegen.

—  Legalább bora és kenyere csak van ?

—  Mindenesetre ! legtisztább búzaliszt-kényért és tudeli 

veres bort bőségben talál nálam.

—  Tehát hozzon és pár tojást is melléje!

—  Keressen magának ha kell! és ismét hallgatott.

Az ifjú navarrai, kit oda kint megszóliték, mügüttem állt, 

s midőn újra megszólitám, egy asszony futott be a konyhából 

főzőkanállal kezében.
—  Kevés meggondolása van az urnák, igaz; tudja meg 

hogy fiam Don Francesco de Paula ú r , nem az úr szolgálatára 

született, hanem az istenére, mert nemsokára beültüzik domi- 

nacusnak. És akkor tán az isten megengedi, hogy belőle, vé

rünkből és sarjadékunkból, szent is válhatik és akkor méltó

* )  L o v a g o l n i  csak lovon le h e t; mert az ö s z v é r e n  l o v a 

g o l n i  ép olyan form a, m in t a  t á l y i g á n  k o e s i k á z n i ;  
az ír t lovagolni osak lo v o n ,  az öszvéren pedig csak ö s z v é r e -  

g e 1 n i , s a szamáron csupán s z a m á r o g o l n i  lehet.
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lesz őseihez, ki az itt közelben, Roucevauxnál, vívott csatában 

resztvettek, s melynek következtében —  a hatalmas Nagy Ká

roly császár a hegyeken visszavonult.

Itt megállt. E második Cornelia juhgyap vállbán és rövid 

goromba juhgyap alsó szoknyában vo lt, mely tán születésétől 

fogva mosdatlan napbarnított mezitlábait egész térdig látni en- 

gedé. Férje a fogadós, vagyis a falubiró, öt mindig Sennora 
Donna Urana-nak nevezgeté.

Most egész tisztelettel szólitám meg bíró uramat, vagyis 

a fogadóst —  mire ö felkiáltott: Franciska! de a szólított nem 

mulatta magát; —  másodszori hívásra egy szerzetes kíséreté

ben, kinek kezét megcsókolá, lépett be, —  a korcsmáros fel

állt Franciska pedig engem nézegetett kíváncsian. E fiatal 

leányka rövid alsó szoknyájával, hosszú hajával, mely hátul két 

fonalékban lógott le, szemei tüzével egészen nyugtalanná tett.

18 éves szűzi friseség élénk pírral önté el napbarnított arczát 

és könnyű mozdulata inkább andalusiaí mint navarrai szárma

zásra mutatott.

A szerzetes a fogadós mellé ült, félfejér félfekete csuhája 

bő ujját hátratürte. A spanyol hadseregben magasabb fokot 

jelentő rojtokat pillanték meg rajta. Azután csuklyáját tolá 

hátra, s egy ilju fő lett látható, mely csak egy gyér hajko- 
szoru által volt fedve.

Franciska, régi spanyol szokás szrínt, egy palaczka fejér 

bort tett elibe. —  „É lj ezer év ig !“ monda ö mi közben ujjai

val megakarta csípni a leány arczát, ez visszataszítá kezét, de 

csak hogy tiszteletteljesen megcsókolja azt. Én is megszólitám 

a leányt, de gúnynyal hallgatá franczíás kiejtésemet. Sennora 

Donna Urana ismét megjelent a fözőkanállal még mindig hara

gosan.

—  Az úr bizonyosan nem tudja ki áll előtte! E Segnorita 

ép azon rangú Don Francesco de Paulával (kit nemsokára Fray 

Francesco-nak (Ferencz atya) fognak hívni), ha isten szent 

anyjának úgy tetszik, és hivatásában istápolní fogja. A Segno

rita testvérem leánya, a király serege tábornokáé, s ámbár ő 

az isten ellenségei (republicanusok) táborába állt is , rangját 

mégis megtartotta. És ö nemzetségből született, mely ép olyan 

hidalgo (nemes), mint a világon bárki herczeg. Most belát

hatja az úr, hogy parancsolgathat-e oly leánynak, kinek erei

ben a régi spanyol, a legrégibb nemes és keresztyén vér 

csergedez.

Egy vasfazék elkezdett a konyhán ropogni, azért Sennora 

Donna Urana félbeszakítva beszédét kiszaladt, s Francisca kö

vette és megígérte, hogy kívánalmának eleget tesz. Ez alatt a 
fogadós, ki szemeit gyakran emelgeté az égre áhítatból, a szer

zetessel lassan suttogott, ez utolsó hangja mindinkább heve
sebb lett.

E közben egy csengetyiizörgés, valamely öszvérhajtsár 

megérkeztét jelenté. A hajtsár leugrott az öszvérről, Fran

c i s k a  karjaiba fogadá, aztán ismét a konyhába szökött és ott 

segédeskedett, alig fojthatva el felindulását.

Az érkezett belépett, köszönt és bőköpenyegét leveté egy 

asztalra, mi által andalusiaí viselete látható lett. Barna fürtéit 

egy Resille (hosszú juhgyapsípka) fogta be és egész vállig 

leért. Dolmánya varrányaínál czafranggal kihányt, szinte kivarrt 

puruszlékján két érdemjel tündökölt, egy neme a nemzeti ki

tüntetésnek, milyeket az országban nagy bőségben láthatni.

Rövid puskáját köpenyére tette, szólván: Kedvesem! 

édes keHvencz furolyám, elmúllak az idők, midőn te Pepe 

király (József, Napoleon testvére) tiszteletére majdnem napon

kint tánezra megszólaltál.

—  Ó barátom —  szólt a dominikán —  azon idő vissza

térhet ú jra: s nem sokára tán újra furulyázhat rajta.

—  Én mindig készen állok hazámért véremet ontani.

Erre a konyhába lépett n magával hozott élelemszer át-
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adása végett, mikor visszajött, egy, a szegletben ü lő , eddig 

észre nem vett idegen intett neki.

—  Igen barátom —  folytatá a szerzetes —  ha szereted 

a királyt, ismét lesz alkalmad az ellennel szembe nézni, és re

mélem , a szűz anya segítségével győzni is.

Sennora Donna Urana is bejött most olvasóval kezében s 

imádkozva a szerzetes mellé ült.

—  Elleneink jelenleg bent az országban vannak —  mond 

a barát —  melyet eretnekségükkel befertőztetnek.

—  S kiket gondol tisztelendő atyám ? —  kérdé az anda- 

luziai.

—  Még kérded? a republikánusok, kik a királyságot és 

egyházat egyaránt aláássák.

E szavakra az idegen a szegletben felfortyanva ugrott a 

középre e szavakkal:

—  Nem azok a haza ellenei, hanem azok, kik a nép zsír

ját a henyélés karjai közt fölemésztik. S egy darab pénzt dobva 

az asztalra, eltűnt.

A szerzetes elhalványult, a bíró kiejté szájából a szivart, 

Sennora Donna Urana felsohajtott és keresztet vetett; csak az 

andalusiaí szemében volt látható a helyeslés belső örömének 

fénye. A barát az ajtóhoz szaladt kiáltva:

—  Fogjátok m eg! —  de késő; ismeri ő jó l az utakat, hisz 

bearui menekült!

E szavakra bámullak mind, mert kit a barát nevezett, e 
vidéken ismeretlen volt.

VII. Nándor (Ferdinánd) király 1814-ben, midőn Spa

nyolország Napoleon igáját lerázta, szabadon visszatért; a nép 

örömmel fogadta, de a cortes (országgyűlés) egy általa 1812- 

ben alkotott alkotmányt terjesztett elibe megerősítés végett; 

de a király azt elveté s korlátlan hatalommal kezdett éln i, so

kakat megbüntetett, s ezek közé tartozott a fönebbi menekült 

is. Öt az inquisitio fogságra ítélte, honnét megszökve a fran- 

czia határon tartózkodott, s bearueinek öltözve, az ügyek 

állása kípuhatolására gyakran berándult a spanyol földre. Átöl

tözése daczára is modora gyakran elárulta , még ifjú , de már 

egy csomó ősz hajjal b irt, s e jelről ismeré meg a barát Don 

Alonsó-t.

—  De azért még sem siklasz ki. Kiálta utána a barát.

—  Utána megyek! mond puskáját felvéve az ifjú anda- 

lusiai.
—  A szűz Mária nevében! szólt a barát.

—  Nem; hanem hogy e bátor férfival megismerkedjem.

—  Az isten őrizzen! tudod ki ő ?  a szent inquisitio által 

elitéit megátkozott gonosztévő.
—  Ha ez gonosztevő, ennél nagyobb gonoszok is vannak 

a világon álarcz alatt; —  megyek.

—  A szentekre, parancsolom, hogy maradj, —  külön

ben egyházi átok alá helyezlek !

—  Isten kegyelmezzen tisztelendő atyámnak ez erőszak- 

tételért! monda az andalusiaí. Ezzel leült a Franciska által be

hozott ételhez, mely is fűszeres lében főzött guggoló borsó 

vala —  de belőle csak keveset evett.

* *  *

Urdax-ban nem juthatván ebédhez, vísszalovagoltam 

Auchra-ba. E helység 200 házból áll. Déli órákban a lakosok 

a ház előtt ültek s e város annyiban hasonlít Spártához, hogy 

egyetlen utczából áll és egyetlen tornatere van —  fövenytér a 

labdajátékhoz. E játékban a baskok ttinnek k i, s azt ünnepe

ken űzik. Ép ünnep volt, játszottak, miközben ügyesen kapko- 

dák el az ólomlapdát vaskeztyüs kezeikkel; a leányok a 

kocsma előtt egy kisebb téren játszottak s midőn hozzájuk kö-

zelgék, a harang megkondult s mind a templomba mentek —

az egész falu litáníára.

19
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A templomban a férfiak a falakon körül levő fakarzato

kon vannak, a nők földszint térdelnek, zsámolyokon ülni csak 

az igen öregeknek szabad, s hogy magukat a férfiak pillantá

saitól eltakarják , fejeiket nagy fekete kendőbe burkolják, mely 

fátyol- és köpenyül is szolgál egyszersmind.

Templom után folytak a játékok, a nők egy tambourinra 

tánczoltak, nemsokára az ifjak is neki bátorodva résztvettek —  

a hold fényesen világolt az égen; az egész falu vidám volt s 

összegyűlt körülök, és csak néhány, köpenybe burkolt komoly 

hajtsár alakja vált ki közülök.
Végre a tánczczal fölhagytak. Most a hajtsárok egyike, 

azurdax i, kit már ismerünk, elővette pengedüjét (guítarre) 

és egy oszlophoz támaszkodottan szemeit a holdvilágos égre 

szegezve, elkezdé énekelni egyikét azon regedaloknak, me

lyekben úgy az arab képzelete, mint a castiliai kedélye oly cso

dásán egybeolvad. Nagy számú hallgatóság gyűlt körüle ösz- 

sze. Megkísértjük e dalt mi is , természetesen csak tökéletle

nül és prosában áttéve, adni:

„Szivem  szomorú , m int egy borús esős nap. Szivemben gyász 

és mégis énekelnem keli.
„H a  hossza szenvedéseimet elbeszélném , m eghiúsult vágyim at, 

hajótört reményimet s végre szerelmemet s kétségbeesésemet festeget- 

ném —  messze ide hagynátok engem. És mégis figyelemmel fogjátok 

kisérni dalom  ; leverve, m int nád a vihar csapásai alatt, fogok  énekelni 

nektek.
„ — Az  én szerelmesem több az ég- és a fö ld n é l; mert ég-és  

fű idnek elég egyetlen egy nap, s az ő arczában kettő tündököl. Szemei 

fénylőbbek a v illám nál s egyszersmind gyöngédebbek azon jótevő tűz

né l, m ely a hajótörésből megmenekiilőt melengeti és füléleszti.
„T erm ete  karcsú és egyenes mi n t a  pálmafa ,  vagy m in ta  Syko- 

moré ; a jka i pirosa mellett merő irigységből elhalványul a rózsa , s le- 

hellete illa ta ,  mely kedvesebb a citrom- , a myrtus- és narancsfáénál, 

felszáll az ég szent magasaiba és gyönyörködteti ott k irá ly i székén a 

szentháromságot.
„ —  Francziskának h ívják. A szép és nemes Spanyolország szü

letése fö ld je ; ily hires csak a myrtus és arany , a szentek és hősök ha
zá ja  lehet. Légy büszke, oh hazám , hogy fölfedezett, meghódított Am e

rikádon uralgsz, de légy még büszkébb arra, hogy gyermekeid közé tar

tozik azon kecses szűz Is, kinek bájait megénekelem.“

E dal így is mennyi szépséggel b ír, hát még mily gyö

nyörű volt az a hajtsár ajkán, ki itt útja közben Francziaország 

felé, távol kedvesétől, az ábrándos hold fényénél, arra visz- 

szagondolt!!

A dalos végre elnémult, a körülállók még mindig hall

gattak, s végre hazaszéledtek. Azandalusiai ottmaradt, inkább 

hasonlítva észak dalnokához, mint egy alacsony származású 

emberhez. —  Spanyolországban az ily jelenetek gyakoriak. 

Nevelés, magas származás, gazdagság előnyök, melyeket 

semmi küljelek el nem árulnak. A legközönségesebb spanyol

ban is van valami előkelő, s a méltóságos kellem biztos önér

zetre mutat. Itt nem találjuk azt a „pa  ra s  z to s  f a j a n k ó -  

s á g o t “ mint más népbeli parasztoknál.

De az önérzet- és méltósággal a szomorúság egy vonása 

olvad össze a spanyol arczában; azon fájdalmas nyomástárulja 

ez e l , melyet gyermekségétől fogva szenvednie kell. A nép 

nem zúgolódik a végzet ellen, megadja annak magát, minta 
mohamedán, szenved és tűr, mint az. Szemében a halál közö

nyös, de vele egyszersmind a polgárísodás és élet is pang s a 

szellem nyugszik. De e nyugalom mellett is a spanyol azonnal 

lemond a tétlenségről, mihelyt a háború kitör. Gondolatai min

den lassúsága mellett íg képekkel elözönlőit styljében élénk 

képzelőerőt tanúsít. Mindig fegyveresen j á r , megőrzi a nyers 

természet méltóságát és függetlenségéi, szabadelvű erényekei 

táplál szívében egy önkényes kormány alatt; a szabadságon 

büszkeségből, az önkényes uralmon restségből csiigg; nagy 

szerepre van hívatva s mégis ismeretlen, mondhatni hasztala

nul éli le napjait; —  ilyen a spanyol alsóbb néposztály.

(J. L.)

R Ó M A .

Csaltogassuk össze ¿képzetünk szárnyait és repüljünk 

át az ősliirü városba, mely már kétízben uralkodott a világon. 

Rómában vagyunk, a katholikus egyház látható fejének székvá

rosában , mely is a jelenkor legrégibb városa , mert nehezen 

van kívüle még egy , mely kétezer hatszáznál hosszabb élettel 

dícsekhetnék , mint ez. De az ősidőtől fogva úgy megváltozott, 

hogy egykori lakói aligha találnák. Szenvedett is annyi pusz

tításokat, hogy talaja az omladéktól jelentékenyen emelkedet- 

tebb és halmai alacsonyabbak, mint egykor. Sok régi temp

lomba, melybe valamikor lépcsőkön mentek fel, most lépcsőkön 

mennek le. Rómát romokkal fedett mezöség veszi körül, romo

kon áll és mindenütt romok állnak ki talajából. Minden, minden 

ama nagy időre emlékeztet, melyben Róma légiói, m intáz 

egész ismert föld uralkodói léptek fel s midőn minden tarto

mányok adói oltáraira rakattak le. Mi más jelene az egy

kori világvárosnak. Nagybecsű dombormüveket látsz befalazva 

közönséges tégla közé, márvány díszkoporsókat, egykori drága 

templomoszlopokat találsz szutykos mestermühelyekben. De 

mindamellett Róma ma is nevezetes nagy s részben díszes vá

ros. Tizenkét halmon és a közben eső völgyeken épült, fekszik 

a Tiber mindkét partján s még ma is mintegy 170 ezer lakost 

számlál. Róma közepén emelkedik a capitolium, a régi Róma 

szíve, melyből élete lüktetett. Most már ugyan alacsonyabb 

mint régi időben, de mégis oly magas, hogy épületeiből az 

egész várost megláthatni. A capítoliumban van a muzeum, tele 

a nagyszerű múlt becses maradványaival. Itt van Marc Aurél 

császár díszes lovagszobra. AcapitoliumbóllemenveaForumon 

keresztül, azon classikus térre jutunk, hol Cicero egykor leg- 

hathatósabb beszédeit tartotta és honnét számtalan nagy dol

gok vették keletkeztüket a régi Rómában. Nagy romok, tem

plomcsarnokok, egyes oszlopok és diadalívek ma is mutatják, 

hogy egykor itt volt Róma középpontja; de maga a piacz puszta, 

szarvasmarháknak szolgál legelőül s azért „campo vaccíno“ 
vagyis tehénlegelönek neveztetik. Ha innét délnek megyünk, 

jobbra esik a palatinusi halom. E  halmon állt a császárok palo

tája, itt lakott Augustus, ide építé Néró aranyházát. De mindez 

most romban hever, úgy hogy az egésznek még csak helyét s 

tervét sem lehet kiismerni. Amodább áll az óriási Colosseum, 

ezt Vespasián építé 60— 70 ezer néző számára, s ámbár csak 

egy harmada áll épen, nézőre mégis semmivel egybe nem ha

sonlítható benyomást gyakorol. A Capítoliumtól északra fek

szik a Trajánoszlop; márványból készült, belől üres, 192 lép

cső vezet fel re á , most Traján szobra helyett Péter apostolé 

áll csúcsán, míg kívülről féldombor csíagaalaku márványképle

tek tekerödznek fel, melyek a császár tetteit ábrázolják. A vá

ros nyugati részében áll Hadrián császár sirja és amodább 

emelkedik sz. Péter temploma, a keresztyénség legnagyobb és 

legfényesebb temploma. A templomtól északra áll a vatícan 

óriási palota, egykor 11 ezer szobát és termet tartalmazott, de 

ma már nem oly nagy, —  muzeuma és könyvtára világhírű. Mi 

szép és felséges ma is Róm a, és mégis csak árnyéka egykori 

nagyságának !

Rómában 364 templom van, ezek közt van az egész ke

resztyénvilágban legnagyobb és legnevesebb sz. Péter tem

plom. Péter hitkövei (apostol) kínszenvedésének (Miirtírer- 

stiitte) helyére, sírja fölé építenek Constantín és Heléna egy 

székesegyházat, ebben koronázta meg Nagy Károlyt III. Leó 

pápa; később leronták azon reményben, hogy újra fölépítsék, 
de csak 1506-ban került végre az építésre a sor, s az év apr. 

18-kán tevék le első alapkövét. Több mestermiivészek dolgoz

tak raji, nevesen Rafael, Pertizzi, Angelo. Az egész 46 millió 

skudiba (93 millió pfton fölül) került, s fentarlása évenkin 30
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ezer skudiba (61 ezer pfton fölül) kerül. Fölszentelék 1626-ik 

nov. 18-kán —  tehát összesen 120 évig és 7 hóig épült! 

Egész belső hossza 622 láb s kúpja belső magassága 413 láb, 

kívülről pedig a rajta álló kereszt csúcsáig 487 láb. Az erek

lyéi közt megemlitendők sz. Péter csontjai és Veronika kez- 

kenöje, melybe Krisztus verejtékes arczát megtörlé, midőn 

Golgotára a keresztet vitte.

A Tiberis egy hídja előtt áll az Angyalvár, egykor Had- 

rián sircsarnoka , később mint vár használtatott az ellenpápái 

viszályok alatt, s ekkor sok kárt szenvedett, az egésznek csak 

közepe, a kerek bástyaépitmény maradt meg, melyet később 

kiépitének, tetejére egy angyal szobrát állítván, miről ma an

gyalvárnak hivatik, képünkön látható jobbra, s államfogháznak 

használják.—  Képünk 

hátterében a sz. Péter 

temploma látható;egy 

földalatti folyosóval 

összeköttetésben áll 

a Vaticánnal, mely 

Róma s tán a félvilág 

legnagyobb épülete a 

pápa és a bibornokok 

laka.
Lakosainak száma 

170 ezerre megy,ezek 

közt 4 ezer zsidó, kik 

egy igen szűk város

részbe vannak szo

rítva. Van Rómában 

5300 pap, ezek közül 

2000 szerzetes, és 

1500 apácza. Van 19 

kórháza, melyekben 

évenkint 20 ezer be

teg ápoltatik, ezek 

közt legnagyobb a 

Santo-Spirito lelencz- 

házzal és tébolydával s mely összesen 3 ezer beteget képes 

befogadni egyszerre; nyilvános alamizsnában 50 ezer egyén 

részesül. Összesen 350 tanintézetet számlál, ezek közt kiemel

jük a „collegium de propaganda üde“ vagyis a missíonaríusok 

képezdéjét. Akadémiái közül legnevezetesb a festész-akadeinia, 

a költő-akadémia, melybe Goethe is fölvétetett. Több jeles 

színházai közt egy kitűnő bábuszinház is van, melyben élő szí

nészek helyeit felöltöztetett fabábuk játszanak. Több egyhá
zakból mennek folyosók a római siralagokba (katacomba) me

lyek tőzeg- és homokba ásott földalatti folyosók, lefelé több 

lépcsőkkel összekötött emeletekkel, —  a régi keresztyének 

ima-, menhelye és temetője, találtak ben feliratot a 2-dik 
századból is.

TELEGRAPH (TÁVIKDA) HAJDAN ÉS MOST.
— Folyfalvi Ferencitől. —

I.

Az ujabb időben annyi találmánynyal gazdagodott a világ, 

hogy talán egy ember-élet sem elég hosszú mindnyáját átta

nulni. A vasutak, gőzkocsik, gőzhajók, a világossággalí rajzo

lás, a gázzali világítás, a villanytelegraph s még száz meg száz 

találmány mind az ujabb idő szülöttje. Mi e találmányokkal nem 

ismerkedhetünk meg oly könnyen mint az angolok és francziák, 

mert nagy része náluk születik, köztük növekednek fel, hazájuk

ban akármerre fordulnak, e találmányok egész csoportjával, s a 

gazdaságra, mesterségre tartozó számtalan új eszközökkel talál

koznak ; a mindennapíság olyan közönségessé, olyan természe

tessé teszielőttök a nagyszerű gépeket, mint a milyen közönsé

ges és nem bámult nálunk egy fejsze, egy fűrész vagy kalapács. 

Úgy vannak*6k vele , mint mi a köddel, mielőtt észrevennök, 

hogyan és miként átnedvesítí ruhánkat, nem kerül fáradságba, 

fejtörésbe a találmányok közt tájékozni magukat. Náluk egy 

gőzerőmű már csaknem oly mindennapi, mint az alföldön egy 

patkolatlan ló, s a telegraph sem szokatlanabb, mint városaink

ban a lovaslegény, kinek kötelessége a körleveleket szép las

súsággal a szomszéd városba szállítani. De mind ebből nem 

következik az , hogy ha fáradságba kerül ne tanulmányozzuk,

ne igyekezzünk meg

ismerni azokat a nagy

szerű felfödözéseket, 

melyek azokat a gaz

dag és hatalmas nem

zeteket még gazda

gabbakká s ha'alma- 

sabbakká tették. Min- 

denik találmány meg

értésére kell egy kis 

tapasztalás, egy kevés 

ismeret abból a tudo

mányból , melyből a 
találmány kinőtte ma

gát; a mit mi sem 

hagyhatunk el egé

szen most, midőn tisz

telt olvasóinkat a ta

lálmányok legdicsöb- 

bikével a telegraph- 

phal akarjuk megis

mertetni.—  Kezdjünk 

hozzá.

A telegraph egy olyan készület, melylyel a legrövidebb 

idő alatt roppant távolságra lehet tudósításokat küldeni. Ez a 
találmány, mint hogy gyorsan értesülni valamiről mindig sze

rettek az emberek, természetesen igen rég i, s azért sokat is 
változtattak rajta, míg legújabban a villany-telegraph feltalá

lása által ez lett korunknak legbámulatosabb találmánya. Leg

régibb, de azért néhol ma is divatozó telegraph a tűz . melyet 

egymástól belátható helyekre raknak s jelentése fölött előre 

megegyeznek: ezzel küldöttek nyert csatákról tudósításokat, 

vagy adtak jelt harczokban az elszórt seregeknek egyidöbeni 

támadásra. A  17-dík században nagyot változtatott a telegra- 

phirozáson a messzelátó cső használata, ezzel nagy távolságról 

meglehetett látni a 24 jegyet, mely alatt a 24 betűt értették. 

De legnagyobbat változtatott s legelterjedtebb lett egy fran- 

czia mérnök Chappe (Sapp) találmánya. Ez a Chappe már 

tanuló korában a tanodából tőle félórányi járó földre tartóz

kodó testvéreivel jegyekkel értekezett. Egy vonalozó két vé

gére két kisebb vonalozót függesztett, s megegyeztek együtt, 

hogy mindenik vonalozónak vízmentes, függőleges vagy csa- 

panyó állása egy-egy betűt vagy számot jelentsen, s minthogy 

a vonalozók állását távcsövei jó l meglehetett látni, a gyerme

kek szabad idejükben egymással folytonosan közlekedtek. Ké

sőbb e találmányt a franczia forradalmi gyűlésnek ajánlották, 

s miután használhatónak találtatott, néhány év alatt távol fekvő 

országokat is behálóztak telegraphi vonalokkal. Ez a telegraphi 

készület a következő: Hegyekre, halmokra, tornyokra két ab- 

laku épületeket raknak olyan formán, hogy az ablakokból a 

két legközelebb fekvő épületet meglehessen látni. Az épület 

tetejéből egyenesen fölfelé (függőlegesen) egy magos rúd

19»

Kóma.
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nyú lik , ennek hegyére keresztben (vagy mint mondani szo

kás vízmentesen) van fektetve egy két ülés hosszú s egy láb—

nyi széles deszka j melyet úgy meglehet sarkon

fordítani, hogy végei mint a szélmalom szárnyai, hol le- hol 

felfelé állanak. Enuek a deszkának végeire ismét egy ülés hosz- 

szuságu s egy lábnyi szélességű deszkák vannak illesztve, 

melyek hasonlóan sarkon fordulnak , s ez által a födeszkához 

olyan állásba hozhatók, a milyenbe akarják : felül alul a lödesz- 

kára lehet fektetni, csapanyóan vagy függőlegesen állítani, 

egyszóval a milyen állásba akarjuk.

Minden rész könnyen mozog, hogy csekély erővel is le

hessen ide oda forgatni, s hogy a szél se akadjon bele, a desz

kák be vannak vésve, s olyan formán is néznek ki, mint valami 

nagy zsalu-táblák. Midőn a gép nyugszik, szárnyai le vannak 

eresztve , a födeszkán fekszenek , ha dolgoznak vele a fődesz

kát s a szárnyakat mind külünb-különbféle állásokban látjuk. 

A fődeszka négyféle állásának van jelentése. Függőleges (  | ), 

vízmentes ( — ) ,  jobbról balra csapanyó ( / ' ) ,  balról jobbra 

csapanyó (  \ )  a fődeszka jelentőséggel biró állásai. A szár

nyaknak több jelentőséggel biró állásaik vannak, míndeník 

szárny állhat alul felül függőlegesen, állhat jobbról balról csa

panyóan mind fölül mind alól, s végre k ínyul/a, mintha a fő- 

deszkának folytatása volna. Már csak ennyi állásban is minden 

szárnynyal hét tisztán felismerhető jelt lehet adni; de nem csak 

ennyijei van, mert megegyeztek, hogy a midőn a két szárny 

egyszerre dolgozik, a kettőnek együtt legyen jelentése, ha 

például az egyik függőlegesen vízmentesen, vagy négy csa

panyó állása közül valamelyikben áll, ügyeljenek arra is, hogy 

ugyanakkor a másik az ö hét állása közül melyiket foglalta el. 

E  szerint, minthogy mind a két szárnynak hét hét állása van, 

a kettővel együtt 49 jelt lehet adni. De még ez nem minden, 

mert a fődeszka is , a mint már emlitettük, négy állásba hoz

ha tó , s így minden jelnél az is jelentéssel b ir , hogy áll a fő- 

deszka, így ugyanannak a jelnek négy külünbüző jelentése van 

a mint a fődeszka vízmentesen, függőlegesen, jobbra vagy 

balra csapanyón áll. E  szerint négyszer negyvenkílencz, azaz 

196 jelt lehet ezzel a géppel adni. E közül csak kilenczven- 

.kettőt használnak , s ez elég is a betűknek, számoknak , nap

nak , órának s egyéb megjegyzett szavaknak kifejezésére, a 

többi jelek katonai ügyet s 

más a kormányt érdeklő dol

gok jelzésére vannak,ezeknek 

jelentései a kezelő hivatalno

kok sem értik. A fődeszka és 

szárnyak szükséges mozgásait 

-egy ember eszközli, a ki a te

legraph alatt szobájában ül, a 

hol vasból a nagyhoz tökéle

tesen hasonló, de kicsi tele
graph van, ezen a mint a fő- 

deszkát és szárnyakat ide oda 

mozgatja, a nagytelegraphnak 
is födeszkája s szárnyai épen 

abba az állásba jönnek, az 

egyiktől a másikhoz nyúló zsi

negek segítsége által. Minden 

telegraphírozó ablakában két 

jó  messzenézö cső van egye

nesen a szomszéd telegraph- 

nak irányozva, ezzel a szár

nyak mozgásait tökéletesen

meglátja. A telegraph az épülettel együtt olyan formán néz 

ki, mint az alábbi képen rajzolva van.

A  kik olvasóink közül vasutak közelében jártak , ott az 

őrházak mellett láthattak e képhez némileg hasonló készüle

tet; azért mondom hogy némileg hasonló, mert az egész ké

szület egy hosszú faoszlop két darab deszkával, melyek közül 

egyik vagy néha mind a kettő karként kinyúlik, a mint azt 

akarják jelölni vele, hogy a gőzös egyik vagy másik irányban 

menyen. Ez egyszerű telegraphnak a nyelvén ellehet még mon

dani , hogy a várt gőzös nem érkezik, hogy lassan hajtson, 

megálljon és hogy egy másik gőzös segítségül jőjön állomá

sok közt eshető szerencsétlenségek esetére. Éjelenként ha

sonló eselek jelzésére külünbüző színű s különböző állásba 

helyezett lámpákat használnak; hogy és miként történik éjjel 

a telegraphírozás, elmellözziik, hogy helyünk legyen elmon

dani, mit a Chappe találmányávali közlekedésről érdekesnek 

vélünk. Mihelyt a kormány Chappe találmánya használhatósá

gáról meggyőződött, mindjárt elkészíttetett egy vonalat Párizs 

és Lílle közt 22 állomással (60 franczia mérföld). E 22 állo

máson Párizstól Liliéig 2 perez alatt végig szalad a j e l , s egy 

nehány sorból álló jelentés közlésére nem kell több 13 percz- 

nél- Az akkori háborús időkben az olyan találmány, mely a 

nemzeti büszkeségnek hizelgett, melylyel a hadfolytatásba 

előnyt nyerhettek, nem maradt elfelejtve köztük a telegraph 

se. A telegraphvonalt csakhamar egyik felöl Párizstól Brüsselíg, 

onnan Amsterdamig, másfelől Velenczéig nyújtották. 1792. 

kezdve, mikor az első vonal készült, 1823-ig csak magában 

Francziaországban S00 mértfüldnyi vonal volt telegraph—álla— 

másokkal beépítve. Francziaországban míndeník vonal Párizs

ban öszpontosul. Az állomások térségen 6— 8 mérföldre, he

gyek közt olyan távolra vannak építve, hogy egyik helyről a 

másikra ellehessen látni. A mint Párisban a telegraph egyet 

mozdul azt a szomszéd rögtün utánozza, a tornyokban mindig 

van valakijeién, a ki messzelátó csövei szemeit folytonosan a 

szomszéd-telegraphra függeszti. Így megtörténhetik aztán, 

hogy egy jel Brest-ől Párisig (150 mf.) 7 perez alatt; Calais- 

tól (68 mf.) 4 perez alatt, Strassburgból (120 mf.) 6 perez 
alatt megérkezzék.

Bármily jeles és bámult volt e készület, meg kell vallani, 

hogy hiányai igen jelentékenyek. Nagy hiánya, hogy soha meg 

nem szűnő figyelmet igényel, s hogy esőben , ködben , éjjel 

nem használható. De mivel jobb nem volt, sok helyt utánzókra 

talált Angol-, Porosz-, Svédországokban, Dániában sőt Ázsiá

ban és Afrikában is divatba jö t t ; Ausztriában is tettek vele 

kísérletet 1835-ben Bécs és Lincz között; Muszkaországban 

Pétervár és Varsó közt 1839-ben kezdte meg az első tele

graph működését. Ily sok helyen körutat téve, természetesen 

sokat változtattak rajta, a sok változtatás és javítás közt volt 

olyan is , mely éjjeli használatra akart jó lenni. De jött egy 

ujabb már bölcsőjében tükélyesebb találmány, mely minden 

kísérletet javítást ama régífélén fülöslegessé tett; ez ujabb 

jalálmány az emberi észnek e remeke: a villanytelegraph.

II. A  V1LLANY-TELEGRAPI1.

Nincs találmány, melyről méltóbban ellehessen mondani 

mint erről, hogy n a g y s z e r ű ,  mert valóban a föld igen kicsi 

e találmánynak. Gyorsaságban a gondolattal versenyez, hegyek, 

folyamok tengerek, nem akadályozzák útjában, rohan oly se

besen, mint a villám , mely, mire megpillantok a keleti égen, 

már a nyugati felhők közt czikázík. Kicsi a föld c találmány

nak: mert hiszen ennek postája a villám, mely egy másodpercz 

alatt 70 ezer mérföldet tud szaladni, a füldün pedig nincs két 

he ly , mely egymástól ily messze volna, egész kerülete a hol 

legvastagabb csak 5400 mérfüld ; a melyen a villámnak végig

szaladni egy tizedrész másodperezre sincs szüksége. Ha a vil-
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Iámtól küldenénk izenetet a tőlünk 50 ezer mérföld távolság

ban levő holdba, egy másodpercznél hamarább megvinné, és 

a napba, mely tölünk 20 millió mérföldre van, 5 perez és 221/ 2 

másodpercz alatt érkeznék e l , honnan a fénynek hozzánk 

jutni 8*4 perezre van szüksége; és ahova a legsebesebben 

nyargaló gözkocsinak 400 évig volna mit mennie.

De hogyan történik hát a villámmal az a földicséri közle

kedés ? kérdi az olvasó. Míg erre felelnék, legyen szabad a 

villanyról és mágnesről annyit szólani, a mennyit épen szüksé

gesnek vélek a villantelegraph megértésére.

A felhőkben czikázó villámhoz hasonlatos valamit mi is 

tudunk teremteni, e v a I a m i t természetludósaink v i l l a n y -  

nak keresztelték. Teremtjük pedig a villanyt ha gyantái vagy 

borostyánkövet, vagy spanyolviaszt selyemmel —  üveget 

posztóval vagy érczczel dörgölünk; vagy úgy is , ha két kü

lönnemű érczet egymásra teszünk. A természettudósoknak van

nak eszközeik, melyekben össze tudják gyűjteni a dörgölés 

állal származott villanyt, s kitanulták, hogy az érczek érintke

zése által számozott villany is sok érez egymásra-rakása állal 

nagyon feltűnő lesz. Sok különbféle tulajdonokat mulat a vil

lany, melyeknek némelyikéi, hogy a telegraphot megérlelhes

sük, szükségesnek véljük elősorolni,

A két egymáshoz dörgölt anyagban s a két egymásra tett 

érezben kétféle, egymástól különböző természetű villany támad.
Az egyik villany neve te v ő le g e s , a másiké neml eges .

Ha  e g y  s o d r o n y t  s e l y e m m e l  b e v o n u n k  s 

t ö b b s z ö r ö s  g y ű r ű b e  f a c s a r g a t j u k ,  s k ö z e p é b e  

m á g n e s t ű t  h e l y e z ü n k ,  a m á g n e s t ű  s z o k o t t  

i r á n y á t  m e g t a r t j a ,  de  ha  a s o d r o n y  v é g e i t  a 

v i l l a n y f e j t ö  a n y a g o k h o z  k ö t j ü k ,  a m á g n e s t ű  

k i m o z d u l  s z o k o t t  á l l á s á b ó l ,  m é g  p e d i g  j o b b  

v a g y  b a l k é z  f e l é ,  a m i n t  a s o d r o n y  u g y a n a z o n  

v é g é t a v i i l a n y f e j t ö k  e g y i k é h e z  v a g y  m á s i 

k á h o z  k ö t j ü k .

Ha  s e l y e m m e l  b e v o n t  s o d r o n y n y a l  l á g y  

v a s a t  k ö r ü l f a c s a r g a t u n k  s a s o d r o n y b a  v i l 

l a n y t  b o c s á t u n k ,  a k ö z i b e  h e l y e z e t t  v a s  m á g 

n e s s é  v á l t o z i k ,  a z a z  m a g á h o z  v o n z z a  a v a s a t  

s m á g n e s  l e s z  m i n d a d d i g ,  m í g  a s o d r o n y b a n  

v i l l a n y  v a n ,  s m e g s z ű n i k  m á g n e s  l e n n i  a z o n n a l  

m i h e l y t  nem b o c s á t u n k  b e l e  t ö b b é  v i l l a n y t .

A villany némely anyagokba könnyen átmegy s roppant 

gyorsasággal végig szalad rajtuk , az ilyen anyagnak neve jó  

v i l l a n y v e z e t ö .  Ilyenek az é r c z e k ,  f ö l d ,  v í z .  Ezért 
lehet a villanyt érezsodronyokon száz meg száz mérföldekre 
elvezetni.

Kosz villanyvezetök: az ü v e g ,  g y a n t á k ,  s e l y e m ,  

l e v e g ő ,  f a , c s o n t .  Ezeken nem szalad végig a villany, s 

ha a jó  vezetőket ezek közül akármelyikkel körülvesszük, a 
villany a jó  vezetőben megmarad.

A villany, melyet mi állítunk elő, épen mint az mely a fel

hőkben származott, tündököl, éget, olvaszt mint a tűz, tapasz

talhatni ezt, ha vékony sodronyba vezettük.

A sodronyokban huzamosabb ideig tartó villanynak a neve 

v i l l a n y f o l y a r n .
A villany ezen tulajdonai elösorolása után elmondhatjuk 

már, hogy miként lehet vele távol eső helyekre érthető je lt adni.

A villany sodronyon vezetve, a villanyfejtö helytől több 

mérföldnyí távolban is kimozdítja a mágnestűt állásából és ké

pes a vasat mágnessé változtatni. E két tulajdonságon alapul

nak a telegraphok.
A legelső, s mostanig sokat egyszerűsített telegraph volt 

a m á g n e s t ü t e l e g r á p h .  Éhez először a hány betű annyi 

sodrony s ugyanannyi mágnestű kellett; a sodronyok kezdőd

tek a villanyfejtö készületnél, elnyúllak odáig, hol selyemmel 

bevont sodronygyürük közt a mágnestűk állottak, és onnan

ismét vissza a villanyfejtö készülethez. Egy sajátságos gépecske 

segítségével tetszés szerint lehetett egyik vagy másik sodronyt 

érintkezésbe hozni a villanyfejtövel, minek aztán az lett ered

ménye, hogy egyszer egyik, másszor a másik mágnestű moz

dult ki helyéből, s minthogy mindenik mágnestű egy-egy be

tűt jelentett, a ki a mágnestűket nézte, tudta , hogy a villany— 

fejtönéi álló ember miféle belüket vagy szavakat kiván vele 

tudatni. Az ilyen telegraph a villanyvezetö sodronyok sokasága 

miatt költségesebb, mintsem átalános elterjedést nyerhetett 

volna, bárha kecsegtető előnye is volt az, hogy könnyen ért

hető betűkkel nem pedig jelekkel történt általa a telegraphiro- 

zás. Javítások, változtatások ulán már ma a sok sodrony és sok 

mágnestű fölöslegessé van téve; némelyikfélén egy sodrony 

egy tű , másikfélén két sodrony két tű, megleszi a szolgálatot. 

Az annyira gyakorlatias angoloknál különösen ez utolsó van 

használatban; s szakértők véleménye szerint az eddigiek közt 

a legtökéletesebb is , oly egyszerű, hogy kezelését 12— 14 

éves gyermekekre bizhalják, s oly szapora , hogy egy perez 

alatt 90 betűt telegraphirozhatni vele.

Az itt látható 2-dik képről megérthetni, mily jelentések 

vannak a mágnestűk mozgásaihoz kötve; a készület teljes meg

értésére még azt kell emlékezetbe hoznunk, hogy a mágnes

tűk —  a szerint a mint a villanyfejtö anyagok egyikével vagy 
másikával hozatik a sodrony érintkezésbe —  hol jobbra hol 

balra hajlanak el. Mindenik tü mozgásának külön értelme van, 

szintúgy értelme van annak is , ha egyszerre mozdulnak; —  

még pedig:

A balfelöl levő tü ha kétszer elhajlik balra jelent i4-t, ha 

ha háromszor 6-t, előbb jobbra azután balra C-t, előbb balra 

azután jobbra D - t, egyszer jobbra £ ,  kélszer jobbra F ,  há

romszor jobbra G.

A jobb felöli tü elhajlása jelent:
egyszer balra / / ,  kétszer I , háromszor K , előbb jobbra 

azulán balra L , előbb balra azlán jobbra IU , jobbra egyszer 

N ,  kétszer 0 , háromszor P.

Ha a két tü egyszerre mozdul pl. balra egyszer jelent 

7l-t, kétszer S , háromszor T. előbb jobbra aztán balra U, 

megfordítva V , ha jobbra mozdul egyszer 1F, kétszer X , há

romszor Y.

Jelentéssel bírnak még a következő mozgások :

A balfelölí tü minden szó végén kihajlik balra, tehát -+- 

jelt ad ; ha szóról számokra van átmenet, jelölnek //-1, s nyom

ban reá ; minden szó után ha értették a telegraphirozót, 

vísszatelegraphírozzák az E-t; ha nem értették a - ft. Hason

lóan jelentése van külön az /? és H'-nek, az első azt jelenti 

„ m e g á l l j , “ a második „ f o l y t a s d . “

Egy más alkotásu telegraph alapul a villanynak azon 

tulajdonán, miszerint a vasat mágnessé tudja változtatni. Ez a 

m u t a t ó s  t e l e g r a p h ,  nevét a mutatóról vette, mely rajta 

sorban mutalja a betűket, mint az óra mutatója az órák számait.



283 284

I. rész.

Egy ily gép szerkezeiét az illeni 3-dik képről kivehetni. Ez a 

villanyvezető sodronyokon kivül kél darabbúi á l l : I. a telegra- 

phirozó rész; II. a mulatós rész, melyről a telegraphirozottat 

leolvashatni. A II. rész szerkezete következő: egy deszkada

rabon két, patkóalaku vasdarab nyugszik , mindkettő selyem- 

• zsinórba burkolt réz-sodronynyal van körültekergetve. A jobb 

oldalon fekvőre tekergetett sodronynak egyik vége Ccsaphoz, 

a másik a deszka alatt í)-hez nyúlik ; a patkó végeihez közel 

sarkokon forduló vaslap nyugszik, ehez egy rudacska van for

rasztva, melynek tetején keresztben áll egy másik a rajzon 

d-vel jelölt rudacska. A mint e patkót körítő sodronyba vil

lanyt bocsátunk, mágnessé válik , magához vonzza a vaslapot; 

de a lap és a patkó közé alkalmazott gyenge rugó könnyen 

elválasztja ismét, mihelyt a villanyfolyamot megszakasztjuk s 

ez által a patkó mágnesossága megszűnik. E szerint a mint a 

patkó változatosan mágnessé lesz, vagy megszűnik az lenni, a 

vaslap rudacskáival együtt ide oda mozog, midőn aztán a kereszt

ben álló d  rudacska reá koppant egy közelében álló csengőre. 

Ez eddig leirt rész s e csengő arra valók, hogy a kezdődő 

telegraplurozásra figyeltessenek, s utóbb a telegraphirozott 

szavak és mondatok bevégzését jelentsék.

A baloldalon fekvő patkó elölt hasonló vaslap és rudacs

kák vannak , melyek közül rs itt is keresztben áll. E kereszt

rudacska két kiálló végei közül egyszer egyik, máskor a má

sik - - a mint t. i. a lap a patkóhoz jön vagy attól eltávolo

d ó  ~  a fogaskerék fogai közé csúszik, s azt minden ide oda 

mozgásaival egy foggal odább taszilja. A keréknek i  2 foga van.

A mint hát a balfelöli vaspatkót körítő sodrony a és b 

csapokhoz nyúló végeit villanyfejtíivei hozzuk érintésbe, a vil

lanyfolyam megindul a vaslap a patkóhoz jön, ez által a fogas

kerék egy félfoggal odább fordul, ismét félfoggal forduland 

odább a mint megszakítjuk a villanyfolyamot s a palkó a vas

lapot elbocsátja; e szerint a villanyfolyam ismételt megindí

tása és megszakítása mindannyiszor egy foggal taszitandja 

odább a kereket. E keréknek, mint említve volt, 12 foga lévén, 

egyszeri megfordulására 12-szer kell a patkót mágnessé vál

toztatni, s ugyanannyiszor megszüntetni inágnésosságát. Ez a 
rész az, mely a telegraphirozott belüket mutatja, következő

. II. rész.

módon: A fogaskerék tengelyéhez (a kép ezen lapján)~mulaté 

van illesztve, mely a kerékkel egyszerre mozdul, s vele egy

szerre óramutatóként körüljárja a lapot. Azon lap karimáján, 

melyen a mutató végignyúlik, egjenlö távolra egymástól 24 

jegy van, 23 betű az ABC-böl (a: és y hiányzanak), 24-dik 

egy csillag. A II-dik képen e betűk úgy látszanak, mintha a 

lap karimája átlátszó volna. Em lítők , hogy a fogaskerékkel 

egyült fordul a mutató, csak annyit kell még hozzátennünk, 

hogy ez a villanyfolyam megindulásakor egy betűvel, megsza
kításakor hasonlóan egy betűvel szökik odább.

Ha a mutató a csillagra mutat * ,  a villanyfolyam megin

dulásakor álszökik /1-ra, a folyamnak erre következő megsza

kításakor B-re, isméti megindításakor C-re stb. így a villany 

ismételt reábocsátása s ismételt elzárása által, akármily távol

ról a mulatót azon betűre szöktetjük, amelyre akarjuk és sorba 

akármely szót összebetiizhetiink. Csupán az szükséges, hogy a 

folyammegínditást és félbeszakítást pontosan számláljuk, más

ként a mutató nem a kívánt betűre fog mutatni. Hogy ebben 

tévedés ne lehessen, a villanyfejtö rész közelében van az I-el 

jelölt gép, mely arra való, hogy általa a folyamnak a II. gép- 

hezi bocsátása és elzárása czélszerüen szabályoztassék.

E II. rész alkotása és a telegraphírozásbani szereplése 

következő:

p  és n-nél van a villanyfejtö, p-böl rézsodrony nyúlik b 

rézcsaphoz a II-dik részen; n-töl l csaphoz egy másik rövi- 

debb sodrony nyúlik, az I. részen van még két rézcsap m és 

q-, m-hez az a-ból g-hoz a c-böl nyúló sodrony szorittatik.

Az l  csapot egy a deszka alatti sodrony lu  rugóval. Ha e 

rugó lenyomatik, hozzá q csap kiálló szegéhez, ekkor az «-töl 

jövö villanyfolyam a következő útat teheti: l csaptól t u ru

góba , onnan a szegen át q-b a , innen a II-dik rész jobb oldali 

patkójához innen a deszka alatti sodronyon 6-hez s úgy a sod

ronyon vissza a villanyfejtöbe p-nél. Ha In rugót elbocsátjuk, 

a folyam megszakad. E rugónak ismételt lenyomása s elbocsá

tása által indítjuk és szakasztjuk meg tetszés szerint a jobb 

oldali patkóhoz menő villanyfolyamot; ez hát a készület, 

mely által a mutatógépen valahányszor akarjuk csengést idé

zünk elő.
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M ü l /«-hez ismét nyúlik egy rugó, mely ha nincs lenyomva, 

m oszlopnak oldalán kiálló szegivei érintkezésben van. Ilyen

kor a villanyfolyam útja nincs elzárva p-nél kezdődve a sod

ronyon végig ¿»-hez, a baloldali patkó sodronyait megjárva a 

csapnál vissza m csaphoz innen a rugón végig /-hez s így 

M-nél ismét a villanyfejtöhü* juthat.

Az említett rugó lenyomása által a folyam megszakad. 

E rugó szabályos lenyomása és felbocsátása s a villanyfolyam

nak ez által okozott szabályos megindulása és megszakadása 

okozza a II. rész fogaskerekének és mutatójának szabályos 

mozgását.

Ugyanis e rugó küzepe fűlött áll egy kerék 2 4 , felváltva 

hosszú és rövid küllővel. Az egyik hosszú küllő *  gal van 

jelölve, a többi az ABC  betűivel sorban, még pedig A, C, E, 

G, J  stb.-vel a rövid küllők, B, I), F , II, /f-val a hosszú kiillők.

Ha a kerék úgy van állítva, hogy egyik hosszú küllője 

egyenesen lefelé a rugót érje, akkor a rugó ki lesz állásából 

nyomva s a  villany-folyam megszakasztva, a kisebb küllők 

nem érik a rugót, mikor azok fordulnak függőlegesen felibe 

nem nyomják le , s a villanyfolyam szabadon folyhat az előbb 

fölemlített utón.
Képünk a készületet azon állásában mutatja, melyben a 

telegraphirozás épen kezdődhetik. A folyam mindkét patkótól 

el van zárva.
Először is tu lenyomásával a jobb oldali patkóhoz bo

csátjuk a villanyt, hogy a csengetyü az őrt figyelmeztesse. 

Ezután a kereket kezdjük forgatni, először is A kiillő álland 

alá felé, de minthogy rövid, a rugót nem é r i, ez hát felszaba

dul, mi által a villanyfolyam körüljárhat, a baloldali patkón is 

és a mutató *-röl A-ra fog szökni. 11a a kereket tovább for

dítjuk , úgy hogy a hosszú B küllő álljon lefelé, ez le fogja 

nyomnia rugót, ezálta l megszakítja a villanyfolyamot, s a 

mutató a B-re fog szökni. E szerint a kerék fordítása által a 

mutatót is a kívánt betűre szöktethetjük, ez mindég azon a 

betűn fog állani, a mely a függőlegesen lefelé álló küllőn van.

Hátra van még olvasóimnak elmondani azt, hogy minden 

állomáson, hova tudósítást küldenek és ismét kapni is akarnak, 

mindkét része meg van a telegraph-készületnek —  a két sod

rony közül pedig, a melyeket világosság okáért képünkhöz mi 

is szükségesnek véltünk felvenni, az egyik fölöslegessé vált, 

kitanulták ugyan is , hogy elég egy sodrony, a másik szerepét 

a föld a benne levő vizekkel végrehajtja. Gondoljuk p l , hogy 

ezen, az általunk ide rajzolt készületen a gép két részét csak 

n l m a  sodrony kötné össze, p, b hiányzanék; s valóban két 

állomás közt egy telegraphnak több sodronya nincs is , a má
sik sodronyt nagy rézlapokkal 
helyettesítik,, úgy hogy p-nél az 

egyiket, />-nél a másikat mélyen 

a földbe ássák, a kés rézlap közti 

földtömegen a villany áthatol 

csak úgy, mintha ott egy jó  vil

lanyvezető rézsodrony volna.

Mily előnyei vannak a villany— 

telegraphnak a Chappe-féle tele- 

graph fölött, nem kell hosszasan 

bizonyítgatni, elég annyit mon

dani , hogy olcsóbb, biztosabb 

jegyeit nem látja senki a kezelőn 

kívül, éjjel, ködben, esőben, ziva

tarban mindig használható, csak 

a nehéz idő hat néha zavarólag 

reá. A villám, mely mint tudjuk, 

szereti az érczeket, belecsap egy- 
egy sodronyba, az állomásoknál levő gépezetig szalad , s már 

gyakran tett kárt épületben s lett veszedelmére a lelegraphi- 

rozó hivatalnoknak. Előnye még, hogy általa tengerek állal

elválasztott országok közlekedhetnek egymással. —  Rézsod

ronyt gutta-perchával (szurokféle) bevonnak (a mely minthogy 

rósz vezető, a sodronyba bocsátott villanyt nem engedi belőle 

távozni) s így a tengerbe bocsátják, két végét a tenger két 

partján álló telegraph—készület tel hozzák érintésbe, a másik 

sodronyt helyettesíti maga a tenger vize. így van összekötve 

Angol-és Francziaország már két helyen, Angolország és 

Irland, s talán még megérjük, hogy Európát az 1000 mérföldre 

fekvő Amerikávjil egy sodrony fogja összekötni, melyen majd 

Amerikából hamarább veszünk tudósítást, mint vehet két deb- 

reczeni lakos egymástól, ha külön részeiben laknak a városnak.

—‘ t»  > -Q -<  «»* —

A II KB RÍ DÁK.

(Srigct-lBjkép.)

Nincs hely a nagy világon , melyet ismernünk nem volna 

érdekes; a legkisebb ponton vannak nevezetességek, melyek 

lelánczoiják a kntató szemel Azt kérdezitek: minek ismerjem, 

minek tanulmányozzam én a távollevő helyeket, kivált olyano

kat, hol nem zajong jelenleg valami hatalmas nemzet, vagy 

honnan valami közvetlen anyagi hasznot nem meríthetünk? Az 

ismeret maga fölér minden anyagisággal, mert ismeret által 

vagyunk csak emberek ; minél többet tudunk , annál nagyobb 

emberek vagyunk. Tudományos törekvéseink végczélja, hogy 

a természet miriád kiilönféleségeiben megtalálhassuk az egy

ségnek teremtési fogalmát és lényegét; hogy pedig az embe

riség ezt kifejthesse, a legigénytelenebb helyecskét sem sza

bad figyelem nélkül hagynia.

Elvezetjük olvasóinkat az atlanti tenger egy nevezetes

ségéhez. Skóthon nyugati tengerpartján a legszélsőbb déltől 

legszélsőbb északig, Dumfriestöl Wrath fokig háromszáz szi

get terül e l , most nyugati szigetek (Western Islands) vagy 

Hebridák, a régieknél Hebrides vagy Aebridae névvel. Az ily 

szigetek közönségesen azon ország sorsában osztozkodnak, 

melyek szomszédságában feküsznek ; a Hebridák Skóthon part

jaira támaszkodnak, s azért első gondolatra azt hinnők , hogy 

történelmük ezével azonos. De nem úgy van egészen. Már az 

egyes szigetek nevei is , mint l’ ladda , Flota , Sanda , Hellesa, 

Lunga, Jóna, StalTa stb. megmutatják , hogy őstörténetük sem 

az angolszász, sem a kelta néptörzsével nincs összekapcsolva, 

hanem egy más, messze fekvő nép történelmében keresendő. 

A 13-dik század végéig e szigetek a skandináviai királyok 

közvetlen biralmában valanak, sőt azontúl is igen sokáig oly 

főnökök hatalmában voltak, kik skandináviai királyok véréből 

származtak. Ha tehát a Hebridák lakosainak erkölcseit, szoká

sait, nyelvét és régiségeit ismerni akarjuk, nem csak Skóthon, 

hanem inkább azon népek összeköttetésében kell őket tekin

tenünk, melyeknek velük közös eredetük, küzös nyelvök és 

történelmük van. Skandinávia rőthaju királyainak birtokához 

tartozott az északi tenger egész szigetcsoportozata Brit- és 

Irhont kivéve; az északi szélesség 54-dik fokától egész a 

60-ig, Mán szigettől Islandig. A történelem , valamint a régi

ség és nyelvészet irodalma kimutatja, hogy a skandinávoknak 

Harfagar Harald idétti bevándorlásaik előtt Irland vagy Gal- 

loway királyai, britek, kelták és piktek telepedtek ott le, miért 

nagyon természetes, ha a Hebridákon mindezen néptörzsek 

maradványait találjuk; nevezetesen vannak ili pikt várak, skan

dináviai és druidatemplomok romjai, norvég szokások és kelta 

nyelv. A skandinávok, mint büszke önérzetü férfiak, bárhova 

eveztek vagy vándorollak , mindenüvé magukkal vitték törvé

nyeiket, szokásaikat és hitregéjöket. Ily történelmi előzménye

ket tekintetbe kell vennünk', ha azt akarjuk, hogy az egyes
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részek magyarázhatók legyenek s kutatásunkat kielégítsék. A 

Hebridákat azonfölül úgy kell tekintenünk, minta nagy, az 

északi tenger dulongásainak kitett szigetország részét; azért, 

csak miután az északi szigeteket beutaztuk, lesz sok részle

tesség a Hebridákon, világos előttünk.

Miután a szükségesnek gondolt észrevételeket előrebo- 

csátottuk, állapodjunk meg Arranon (a szigetek egyike), hol 

a tengerszinétől 3000 lábnyi magasságra emelkedő Goatfell 

(hegy) tetejéről megkísérthetjük az egészet egy átalános szemle 

alá venni. E hegy egyike a legszebb belvedéreknek * ), melyet 

északi Brittania a kéjelgö szemeknek nyújthat. Goatfel a Heb- 

ridák legmagasabb pontja, s ámbár ezeknek csaknem legdélibb 

részén fekszik, mégis róla majd valamennyire elláthatni, ha a 

levegő elég kedvező. A legtávolabb délkeleten láthatni az 

angolhoni Cumberlandhegységet; délszakon Irhon északi fokát; 

e kettő között Mán szigetet, mely előbb szinte a Ilebridákhoz 

tartozott, s tájilag most is oda számittatik, ha politikailag nem 

is. Keleten látszik Skóthon, Ben, Lemond, a Grampiánok. Skót

honnak majd minden hegycsúcsa látható innen. Száz meg száz 

sziget emelkedik ki minden képzelhető idomban a tenger mé

lyéből, és vagy egyesleg, vagy csoportban körülveszi Arran 

sziklaoszlopát. Mily messze csak lát a szem délfelé, mindenütt 

sziget. Észak felé a hatalmas Ben More-on túl a vad Rum ; 

ennek sziklacsucsaitól tovább Benna-Caillich és Skye sziget

nek Ossiánféle Cuchullin-ai. A közel és távol északon csak 

sziget. Cantyre földnyelven túl, —  mely mint egy óriási kígyó, 

Skóthon északi felföldjétől a Hebridák között a legszélsőbb 

délszakig húzódik, Arran mellett elmegy, s majdnem az irhoní 

partokba ütközik, — látszik Isla, Gigla; Jurának felhőkig emel

kedő csúcsain túl Scorba szigetgúla Colonsay és Oronsay mel

lett. Innen tovább a többi szigeteket a szem el nem érheti; 

ezek a legmagasb hegycsúcsokat kivéve, a láthatáron alul fek

szenek. De a képzelet még ezeknél sem leli szemléletének 

határát. Az utolsó szigetektől 40 mérföldnyi távolságra, mond

hatni elhagyatva a Hebrídáktól maguktól is, örök elvonultságba 

temetve fekszik ezek utolsója s legtávolabbika, St. Kilda.

Mily benyomást okozhat ezen áttekintés annak kedélyé

ben, ki mindezen helyeket egyesleg meglátogatta, ki termé

szeti arczulatukat, jellemző kiilvonalzatukat, természeti s tör

ténelmi nevezetességeiket legalább a nagyobb vonásokban 

ismeri; mert a táj teljes képéhez annak történelmi szelleme is 

tartozik. A szem, meddig csak elér, nem lát egyebet, mint szi

getet sziget mellett, melyek közül mindegyik más, többé ke- 

vésbbé hegyes és regényes alakot tüntet elő a tenger hullámzó 

kebelén. Nagyszerű tünemények első látásánál nem gondolko

dunk, hanem csak érezünk. Ha a nagy és diadalmaskodó hatás 

első benyomása elmúlt, akkor azon pontot keresi ki magának 

az ember, melyet a természet léginkibb kitüntetett, vagy, hol 

az ember idők folytában, munkásságának legnagyobb emlékeit 

hagyta hátra s megszentesítette azon földeget, melyen komoly 

s magas törekvése által előttünk haladott. A Hebridákon igen 

sok olyan hely van, mely a neveztük két tulajdonságban kitű

n i k ; —  s ki ne csodálkoznék, midőn azt mondjuk, hogy a 

Hebridák könyve még nincs inegirva. Az angolok, sőt a skó

tok is csoportokban tolonganak a csatornán keresztül Rajna, 

Sveicz, Párizs, Olaszhon felé; ismerik Nyugat- és Keletindiát, 

ismerik a föld minden országait; de sokszor lenézik azt, mi 

közvetlen hozzájok tartozik. Talán minden harmadik skót volt 

Rajna mellett, Párizsban, Ausztráliában, de ezer közül alig van 

egy , ki az Orkádokat és Hebridákat meglátogatta volna. Mi 

közel van hozzájok azt nem tartják figyelemre méltónak. így 

cselekesznek más nemzetek is; a briteknél ezen elhanyagolást

* )  Belvcdére, olaszul ; fr a n c iáb a n  bell vuo —  szép kilátás. így  szok

tak neveztetni azon mulaUSkaslétyok , »agy tornyos épületek , sőt 

hegyek is, melyekről a környező tájékra szép kilátás rcn.

nemzeti és vallási balitéletek mozdítják elő leginkább , míg az 

másoknál vétkes könnyelműségből származik.

A Hebridák különösen nevezetesek vallási intézvényeik, 

s ezeknek az egész északra terjedő hatalmas befolyásuk állal. 

Csak azon egyedüli ok is, hogy ezen íntézvények katholicusok 

voltak, egy skót előtt minden egyéb érdemöket megsemmisíti. 

Azonfölül a kelta nyelv is most már barbárnak, nyersnek lát

szik előtte, mert a nép elnyomatott, külső élete elenyészett. Az 

elnyomott nép az elnyomó előtt soha sem bír érdemmel vagy 

elönynyel, legyenek ezek valóságban isteniek ! Ezen szigete

ken Ossian dalai hangzottak a nép érzéseinek nyilvánulásában; 

ennek lelke lengi át jelenleg is a ködbe merült hegyek csú

csait. De Ossian népe külsőleg nem él többé. —  Mi azonban 

elfogulatlanul s előszeretettel közelgünk e tudományílag még 

föl nem szántott szigetekhez. Mi tisztelettel fogjuk tekinteni 

azon templomromokat, melyeket mind a természet, mind a mű

vészet és hit az északi világtenger viharai közé teremtett, s 

örömest fogjuk hallgatni Ossián nyelvének hangjait, ha bár az 

elkényeztetett füleknek ez nem tetszik. Mi gyönyörködünk a 

tájakban, holott a kelták hazája volt, s nagynak találjuk a fér

fiakat , habár ellenkező vallásuak voltak tőlünk. Valóban, a 

Hebridák történelme vallási fejlődésében magas, komoly, s ít  

megindító jellemmel bir. A jámbor culdeek (barátok), kik itt 

üték föl lakásukat, kevés életörömöt kerestek, de keveset is 

találtak. Figyelmük egy magasabb, szentebb czél felé fordult. 

Távol azon tengerpartoktól, hol a hatályosabb, melegebb nap 

a mezőket, hegyeket és völgyeket szölögerezdekkel, fügékkel, 

czitromokkal kiékitve, Hesperídák kertjévé változtatja, ők azon 

északi égövön kerestek szállást, hol a mostoha természet a 

szükségest is megtagadja gyakorta, hol a gyenge nap csak 

ritkán tör keresztül a sürü ködön; és hol egymást fölváltva 

majd a vad csordák véres fegyverei, majd a föllázadt Óceán 

tajtékzó dühöngése pusztítással fenyegetőztek és sokszor hoz

tak. —  Jámborsággal és tanítással összekapcsolák a munkát; 

müvelék földjeiket, épitének házakat, zárdákat és templomo

kat, melyek romjait most is bámuljuk. De elmélyedünk idegen 

térre; hanem nehéz a Goatfell körül elszórt pompás sziget

tájképet tekinteni a nélkül, hogy a hebridák történelméről s 
azon emberekről meg ne emlékezzünk , kik tanításaik , tetteik 

és nélkülözéseik által hősök és vértanuk valának; kik azon 

számos helyeken, hol éltek, a szeretet és odaengedés magasz

tos munkáját egészen bevégezték s az egész szigetcsoportot 

megáldott földdé alakították.

Ha ezen felhötrónról a tengerből kiemelkedő egyes hegy

csúcsokat tekinti az ember, lehellen azon gondolatra nem jönie, 

hogy ősidőkben Skót- és Irhon egy összefüggő száraz földet 

tettek, és hogy nagy természeti forradalmak következtében a 

sziklák egymástól elváltak, a köztük támadott völgyeket ki

töltő a tenger, s így minden magasabban fekvő föld- vagy 

sziklatömeget a szomszéd földtől elválasztott. Ha a tenger 

mostani menetét követni fogja , és , minek kétségbevonhatlan 

jelei Arran szigeten nyilván mutatkoznak, mindig mélyebbre 

siilyed, úgy jöhet idő, hol ezen szigetpart ismét el fog enyészni 

s lassankint a szárazföldhöz ragaszkodik. A Hebridák fölosz

tása Goatfellről önként adódik; nevezetesen a földnyelven és 

Cantyre előfokon innen és túl. Az utolsók két hosszú sorra 

osztatnak föl újra: az egyik sor a skót parthoz legközelebb 

délről északra, Islától Fladdahunáig; a másik távolabb az 

atlanti tengerben Skóthon északi részéhez közeledve, Iiarrá- 

tól Lewis fokig; ez magában foglalja még a Láng —  vadász —  

és a távolfekvő Sz. Kilda szigeteket.

(K - i) .
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NÉMELY ÁLLATOK ÉLETEREJE.
C a r r a d o r i  szerint a békák még sokáig élnek légüres 

téren és romlott levegőn; légtartalmu vízben is csak7— 8 óra 

múlva döglenek e l ; olaj alatt ellenben nemsokára megdügle- 

nek, s még hamarébb a kifött, légtől megótt vizben. A tek- 

nösbékák is sokáig élnek a légszivattyú légüres vagy légrit

kított űrében és göznemüekben, miket más állatok nem tűr

hetnek ; olaj közt 24— 36 óra alatt eldöglenek. Egy teknős

béka, melynek agyvelejét kivették, még 6 hónapig élt és min

den szokott dolgait rendesen végezte; vannak példák a tek- 

nősbékákról, melyek elvágott fővel 12 naptól 6 hónapig is 

folyvást éltek. —  C h a r r a s  elmetszé egy viperának a fejét: 

több napok múlva ez a fő egyik tanítványát igen veszélyesen 

megharapta. P e r r a u l t  egy fejevágott viperát egész azon 

kőhalomra látott mászni, mely neki rendes rejtekhelyül szol

gált. —  D e s  M o r t i e r s  elvágta egy szarvasbogárnak a 

fejét s testét a hátára tette; az állat dereka ugyanazon mozgá

sokat tévé, mintha sértetlen volna; 48 óra múlva aztán a 

kisérlő (experimentator), fejét a napra vitte s az néhány per- 

ezek alatt újra megelevenedett. Ekkor az ujját tartá elibe, és 

azt oly erősen megkapta, hogy a másik kezét kelle használnia, 

hogy szarvait kihúzhassa, melyek félvonalnyira hatoltak a 

húsba. —  A cserebogár szinte mozog fövétele után; így van 

ez a pillékkel is , melyek mint a legyek, tova repülnek, s 

B o y 1 e látott ez utóbbi állatokból fejvetteket párosulni és a 

nőstényeket tojni. Fejevett darázsok még erősen csípnek; a 

méh teste is, ha csak mihez tapadhat, fulánkját még beledöfi. 
Nőstény p illék , fej nélkül és feltüzve, tojásaikat a legszebb 

rendben rakták egymás után. —  A szárnyasoknál hasonlag 

találunk feltűnő példákat az élet folytatására lefejezésök után 

is. Tudva van, hogy miután B o e r h a v e  egy éhes kakasnak 

azon pillanatban , midőn az elibe több mint 20 lépésre tartott 

táp után futott, a fejét elvágta, az állat dereka futását egész 

odáig folytatta ; továbbá , hogy azon kacsa , melynek a fejét 

levágják, meglehetős tova fut, és ha a földre leesik, tova ván

szorog és nyakvégét a földbe dugja, hihetőleg azért, hogy a 

fájós helyet horzsolja vagy befödje. Fején a szemeit gödrük

ben forogni látjuk. Szinte így van a ludaknál is. A tyúkok és 

galambok, fejők leütése után szárnyaikkal csapkodnak és mo

zognak. —  C o m m o d u s  császár mulatságból a struezmada- 
rakat futtokban lefejezte, s azok a versenypálya végéig futottak.

—  Juhok- és borjukkal tett kísérletek mutatták, hogy a fő és 

derék, elválasztatásuk után is megtarták még érzékenységöket 

és az izmok izgékonyságát, nem tovább azonban 11 vagy 12 
percznél. —  A kígyók, gyíkok, ángolnák, csukák, potykák, 

sőt a férgek is , darabokra vágva, minden egyes részeikben 

mozognak s láthatni , jelesül a békanemü állatoknál, a szemek 

és száj tartós mozgását; és többféle kígyók s gyíkok fejei még 

erősen is harapnak. —  Ismeretes a meleg napfény hatása az 

úszómászókra (amphibíen); innen van azon nem alaptalan állí

tása sok falusiaknak, hogy a darabokra vágott vakkigyó csak 

naplemenet után döglik meg. A galvánosság a békalábakat, de 

még nagyobb állatokat is , vagy legalább egyes tagjaikat újra 

életre hozza. Sóval meghintve evíczkélnek is. —  A habarezok 

(Polypen) még nevezetesb bizonyságait adják életerejüknek. 

Ha ezek különböző részekre vágatnak, az ö nagy hasonnemü- 

ségöknél fogva oly erős visszatermődési (Ileproductíon) te

hetséget mutatnak, hogy a hiányzó részek utánnönek, egy tel

jes, az eredetihez egészen hasonló állatot képezendvén. —  A  

vízi és lapos-férgek stb. legott utánnönek. 11a egy gilisztát 

keresztbe átvágunk, az elörésze élve marad , a hátulsó ellen

ben elhal. (K. Cs. D .)

A  N A G Y  V IL Á G  K K P E K O E N . I V .  F Ű Z .

II. SÁNDOR OROSZ CZÁR.
Olvasóink előtt érdekes tárgyat vélünk felhozni, midőn 

Oroszország jelen uralkodójának életirását kísértjük meg.

Custine, ki 1839-ben utazá be Oroszországot, II. Sándor 

mostani orosz czárról ezeket irá: „Arczvonásai jóságot árulnak 

e l; mozdulatait kellem, könnyűség és nemesség jellemzik; ö 

egy valódi herczeg; szerény, a nélkül hogy bátortalan volna, 

mi a velei társalgást könnyűvé, kedvessé teszi. Egy tökélyes 

nevelésű férfiúként tűnik fel. Ha egykor uralkodni fog, enge

delmességet eszközlend nem félelem, devonzó kelleme által, 

h a c s a k  á l l á s á n a k  v á l t o z á s a  l e l k ü l e t é b e n  is 

v á l t o z á s t  n e m  v o n a n d  m a g a  u t á n . “ —  Egy más 

utazó később így jellemzé: „Sándor nagyherczeg öröklé atyja 

fenséges személyiségét s némileg arezvonásai szabályosságát, 

de nem bír semmit a czár rokonszenvtelen fenségéből. A fiú 

arczának ellenkezőleg sok érzulem és kedély, teljes ajkak, anda 

szemöldek s több békesség, jellemvonásai.“

I I .  Sándor czár.

Ily  leírások után II. Sándor trónraléptével az európai sajtó 

azonnal elhagyá magát ragadtatni békereményei által —  nem 

vevén magának időt annak meggondolására, miszerint egy 

nagy állam diplomatíai és politikai tere és az uralkodó magán 

és családi köre nem egy és ugyanaz; ott az uralkodó szerepet 

visz, melyből mindannyiszor kivetkezik, mikor emebbe pihenni 

visszavonul s míg itt leplezetlenül nyilatkozik egyéni jelleme, 

olt állami tekintetek vezérlik; itt egyedül ember, ott államférfin 

egyszersmind. Kivált hagyományos politikájú államban, minő 

Oroszország, az uralkodó nagyon is sok öröklött tekinteteket 

kénytelen szeme előtt tartani, hogysem teljesen saját önkényét 

követhetné; itt a czél, annak elérési terve, már meg van álla-

20
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pitva s egyéni akarata csak annak végrehajtási módjára bir 

döntő elhatározással. Mivel pedig egyazon czélt leggyakrabban 

több különböző ntakon és módon is ellehet érni; azért remél

hető, hogy ha II. Sándor 4 évvel előbb lép trónra, tán a jelen 

keleti háború nem következik b e , de azért ö sem fogott volna 

egy hajszálnyit is eltérni azon czéltól és tervtől, melyet elődei 

I. Péter óta követtek; most pedig, trónraléptével, midőn a 
keleti háborút teljes lobogásában találja, békét nem kötend —  

csupán a béke kedvéért bizonyára nem! főleg miután Orosz

ország a békének m é g  m o s t  tulajdonkép nem is érzi any- 

nyira szükséget —  de kényszerültnek sem látja magát —  hogy 

annak megszerzése végett jelentékenyebb áldozatokat tenni 

hasznosnak Ítélhetné.
Azért II. Sándor minden oroszok czárjának trónralépté

vel, Oroszország kormányában csak az uralkodó személye vál

tozott, a politika pedig ugyanaz maradt, mi azelőtt volt. II. 

Sándor már atyja éltében több évek óta be lévén avatva a kor

mányzati dolgokba, s így, miután az eddig követett politikához 

egyrészt ö is hozzájárult, annál kevesbbé lehet trónraléptével 

várni, hogy az előbbitől eltérő politikát kövessen.

II. Sándor minden oroszok czárja, született 1818-ban 

april 29-kén és így jelenleg 37 éves. 1841-ben april 28-kán 

házasságra lépett Máriával, a megholt II. Lajos, hesseni nagy- 

herczeg leányával, mely házasságból idáig öt gyermeke é l: 

Miklós, Sándor, W ladim ir, Alexis nagyherczegek és Mária 

nagyherczegnő.

II. Sándor legelső ifjúságában oly gyenge testalkattal 

bírt, miszerint félni lehetett, hogy soha nem fejlődend ki fér

fivá , de ez aggalmak később eloszlottak , s ö rajta leginkább 

bebizonyult, mily csudáson hasznos ága a nevelésnek a test- 

gyakorlás ; mert legelső ifjúságától fogva a legnehezebb test

gyakorlatok alatt nőtt fel, s úgy noveltetett, hogy minden 

viszontagságokhoz hozzászokjék. Órákig kellett lovagolnia , a 

katonákkal együtt vállán fegyvert hordva, több napokig gya

log és gyors léptekben utaznia. Ily növelés alatt fejlett ki erő

teljes férfivá.

Atyjának halála után 1855. évi mart. 2-dikán a trónra 

lépett, s kiáltványában, valamint országa rendeihez tartott 

beszédében az őseitől és atyjától követett politikát a magáénak 

vallá, mely szerint uralkodni szándékozik. (J . L.}

AUSZTRÁLIA KÉK HEGYEI.

Uj-Déli-Walesben, Australia szárazföldén az első és leg- 

fontosb gyarmatkerületben, Hunterland és Cumberland part

síkjain emelkedik fö l, mint ez országnak ágbogas koronája, 

azonban csak mérsékes magasságban egy hegyhát, mely első 

fölfedezése óta megtartá „k é k h e g y e k “ nevezetét. Értjük 

ez alatt az egész hegyvidéket az északon levő Goulhourni 

völgytől egész a Guinecori és Wollondillyi völgyekig délen, 

mintegy 120 angol mérföld hosszú és 30 angol mérföld széles 

tért, melyből máig csak egy kis rész ismeretes közelebbről.

Ámbár a kék hegyek, keletről és nyugatról nézve, egy 
hegyláncznak tetszenek, azok mégis inkább egy széles bércz- 

vidéket képeznek, melynek tetőin jelentékeny hegycsúcsok 

nélkül lapos síkságok vannak , melyek a mindenfelől meredek 

lejtős oldalak felé nagyon elterülnek. Minélfogva, ha feltűnő 

hegynyilásból a völgytorkolatokon át eltekintünk, bérczsíknak 

(plateau) nevezhetjük, melynek magassága 2 — 3000 láb. Áll 

ez sajátképen az ausztráliai tengerpartok ismeretes homokkövé

ből, keskeny, könnyen utakká változtatható gerinczekkel, köz

tök m ély , hozzáférhetlen sziklafalaktól elzárt völgytorok-és

szűk völgyekből, melyek nyáron szárazak, télen zúgó, festői 

vízesésekkel telvék. Talaja vagy füldege (Boden) részint csu

pasz szirt, részint szegény, homokos föld, —  nyomorú, a ma- 

gasb fölületeken többnyire bokornemü tenyészettel, mely víz

hiány miatt magasb kifejlődésre nem juthat. Zordonság és 

vadonság, de nem minden nagyszerűség nélkül, bélyegzi ezen 

hegysíkságot, melyet még a pásztor is kerül, mivel ottan fii 

nincs, és a hová csak az utasok szükségletei csalogattak tele- 

pedöket; és ezen jelleg (character), melyet a homokkö-földeg 

föltételez, csak is ezzel szün meg Yorkhegy meredek lejtő

jé n , hol az öskötömeg kezdődik. Vannak azonban oly helyek 

is, melyek kevesbbé lakhatlanok; így például a Tomah-szoros 

gerinczén, hosszú kiterjedésben, a homokkövet porfir, nedves 

dús földdel és ama sürii s buja meleg égövi tenyészettel, mely 

a porfirföldet rendesen kiséri, —  fúrja és szeldeli által.

Mintegy különös tulajdonság, mely e hegység vidékének 

sajátos jellemet ad, ezen hegylapályokon lép fel a nagy kereszt- 

nyílások képződése. Ugyanis az előttünk ismertté lett részeken 

több folyócskát és záporpatakokat lelünk, melyek mély, függő 

szirtfalaktól képezett hegyzúgokban, a hegyvidéket nyugatról 

keletre egész szélessegében átmetszik, s ez által egyes kes

keny kereszt-pásztákra osztják. Ezen nyílások fo lyói, melyek, 

ha terjelmeiken eltekintünk, Délamerika Quebradoira emlékez

tetnek, Hawksbery nyugati ömlényei (Zuströme), melyek 

különböző időkben a hegyszorulatokról megáradván, ezen 

folyamnak sajátos, rendetlen áradásokat okoznak; majdnem 

mindnyája ered a Bathursti rétdús magas völgyekben, a kék 

hegyek nyugoti oldalán, és ezekből folynak aztán azon hegy- 

nyilásokba, melyek itt, mint a hegyvidék egész keleti széle 

hosszában a fokvidéknek hiányzó alakját pótolják.

Az első kísérletek, Cumberlandból a kék hegyekbe ha

tolni, ezeknek azon része felé irányoztatott, mely Grose és Cox 

közt esik, a nélkül, hogy sokáig más egyéb eredményűk lett 

volna, mi nt áz ,  hogy ezen hegyország iszonyú sivataga nyil

vános lön, mígnem végre 1813-ban sikerült itt egy útat fölfe

dezni, mely még most is a leghasználhatóbb s legjárhatóbb, és 

n a g y  n y u g o t i  ú t n a k  avagy Y o r k h e g y  s z o r o s á 

nak neveztetik. Hogy Australiának ezen hegyvidékéről álalá— 

bán biztos és hü képet nyerhessünk, mi itt a kezünknél levő 

biztos vezetőket követjük, s végül szellemileg egy, S i d n e y- 

böl B a t h u r s t ba készülő, utazótársasághoz csatlakozunk.

Emufordtól, hol kompon mennek át a Nepeanon, csak 2 

angol mérföldnyi út visz keresztül Emuplainen, egy igen ter

mékeny és szépen miveit részén a Nepeanvölgynek. Ekkor 

hágunk fel Lapstonehillbe, melylyel a szoros kezdődik, egy 

sürii erdős, meredeksége miatt a teherhordó állatoknak alkal

matlan útra, mely azonban kissé tart, mivel a tető magassága 

1000 lábot még nem ér el. Rajta van a Pilgrim-Inn vendéglő, 

melyből az átvándorolt völgyre pompás a kilátás. Lapstone 

egyébiránt csak egy hegyhát kínyulása, melyen az út mély, 

regényes hegyzúgok közt, s Eukalypten és Casuarinen magas 

erdőin álta l, holott meglehetős fü terem, igen lassan 5 mér- 

földnyire viszen tova fölfelé, Fitzgerald-Valleyig, egy kis, 

északra menő füdús völgybe szép forrással, hol 1147 lábnyi 

magasban ismét egy vendéglő van, s előbb Springwood, kato

na-állomás létezett. Négy mérföldre innen kezdődik a hegyhát 

magasabb része és az útnak meredek feljárása; a vidék sok

kal vadabb és sivatagabb lesz, a talaj többnyire kopasz 

szirt, a magas Eukalyptek helyeit silril csalitos táj kezdő

dik kitűnő Proteace-ákkal, s minél mngasbra megyünk, 

annál nyomorúbb a tenyészés; a levegő hideg és éles, fü és 

viz gyérülnek, és csak iltott szakaszlja meg egyes kunyhó a 

vadont; azonban a vad hegyzugokon általi szép kilátások, és 

az egész messzeterülő parti síkság némileg kárpótolják a ma

gánosság érzetét. —  A darabos és meredek lejtőköni felhá- 

gás itt tetemes: alig 5 mérföldre Springwoodtól az út már
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1880 láb magasságot ér e l , 5 ‘/ 2 mérföldre a caleysrepulsei 

köhalmazt 1868 láb magasan érjük egy különös vad és regé

nyes tájékon; innen két mérföldnyire van Twentymilehollow, 

egy kis völgy, forrással és kunyhóval és 3 mérfölddel maga

sabban —  2738 lábnyira —  ismét egyetlen házacska. 3 mér

földnyire aztán kezdődik a hegyhát legmagasabb része, egy 

magas fönsikforma lapály, mely „Kings tableland“ nevet visel, 

s közel 29,000 láb magas. Itt van egy magán álló vendégfo

gadó , Burntweaterbrandedhut nevű, egy kis patak mellett, 

mely egy posványos völgyön át foly délfelé, s 2 — 3 mérföld

del alább rögtön, két merészen kiálló hegycsúcs közt, a látni 

érdemes C a m p b e l l  nevű vízesést képezi, hol a víz meredek, 

árnyas fákkal ruházott szírtfalak közt, 1000 láb fölött, egy 

katlanszerü oldaltorokba zuhan, és az egész útnak legnagyobb- 

szerii pontját képezi. Továbbá ezen táblaszerü hegyhát, mely

nek sovány talaját —  gyakran kopasz szirtét—  nyomorú csa- 

lítnemü tenyészet födi, a mély hegynyilásokban, melyek észa

kon és délen a Grose és Cox völgyekig lenyúlnak, festői rész

letekben is gazdag; így például egy meredek kinyulvány a 

mélységbe, a Jamíesonvalley patakon levő hídtól 2 1 2 mér

földre, Tríara-Point, s nehány mérfölddel tovább Tafl'elland 

nyugotí végén van Pulpit-Hill nevű hegy, egyetlen sziklatörzs- 

zsel a csúcsán, mely neki szószék tekintetet ad. A fönsík északi 

részén emelkedik a Grose völgy felett a vidék két leginagasb 

hegye, melyek már a tengerpartoknál látszanak: a H ay  hegy, 

melynek tetőjén néhány év előtt, háromszögmérés végett, egy 

szálig minden fa ledöntetett, —  és a nyugati, György király- 

hegy , mely az országban közönségesen D e v i l ’s - s a d d l e  

b a c k (ördögnyereg) nevet visel, kettős csúcscsal, mely az 

egész út legmagasb ormának tartatik. —  Pulpíthilltől az út 

egy keskeny hegyháton 5 mérföldre visz tova Blackheathíg, 

egy sötét és vadon tájon levő vendéglöhez, hol ismét egy szép 

vízesés van; közelében esik Marsden-Valley, egy kis völgy, 

jó v iz ze l, de kevés füvei. Innen az út északnyugotnak fordul 

Yorkhegy felé, s ó és új útra oszol. Az ó út lassankínt hág a 

York-hegyre, melynek tetője 3292 láb magas; ez azonban 

sajátlag nein hegy, hanem csak meredek lejtője az egész 

hegyhátnak Clwyd völgybe, és így csak élűiről nézve van 

hegy formája és tekintete. Ezen völgynek egész keleti része 

hasonló, meredek lejtöü hegysor, melyből a York, csak mint a 

legmagasb csúcs tűnik föl. Ugyanennek meredek lejtőjén egy 

szoros út visz le 700 lábnyi mély völgybe, és a hegyútnak ez 

a legterhesb és legveszélyesb része; ezért csináltak már 1832- 

dík évben egy új, rövídebb utat, mely aina meredek lejtőt kike

rüli. Délre Yorktól esik a Chvyd völgybe bemenetnél egy má

sik hegy, Víctoría nevű, de a melynek lejtője kissé meredek; 
mindkettőt egy mély völgytorok választja e l , melyben a kis 

Buttlerpatak ered, és a melynek csúcsán egy keskeny, hidfor— 

májú sziklafal köti össze a két hegyet. Ezen szírthidon által 

visz az út Victoriahegyhez, és aztán ezen át a kopasz begy- 

lejtőig le a völgybe, —  az e nemű legnagyobbszerii műhöz, 
melyet máig Australia felmutathat.

Vadonságuk és lakhatlanságuk miatt a kék hegyek, me

lyek különben is csak némi részben ismeretesek — egyes 

elszigetelt helyeket leszámítva —  mindig lakatlanok maradnak; 

ezek azonban már is , s később még inkább lesznek a tenger

partok és Balluirst kies völgyei s síkjai közti átkelés hóna. De 

mivel a természet oly keveset tett ezen átkelés könnyítésére, 

azért még a legjobb utak sem háríthatják el azon gátló befo

lyást, melyet a hegyország sajátsága ezen összeköttetésre 

gyakorol.
(K. Cs. D.)

Trencsén vár eredetéről sokan állítják, hogy az a II. vagy 

IV. században veszi kezdetét; Terentius római vezér t. i. e 

szihlás magaslaton ütötte fel legelső tanyáját s állása megerő

sítéséül egy izmos négyszegű tornyot épített, melyet maíg is 

Terentius tornyának hínak s római régiségnek lenni állítják. 

És ez valószínűséggel látszik b írn i, miután a római történet

írók szerint a római birodalom és a szomszéd népek közt a Duna 

képezé a határvonalt s ennek átkelő réveinél erősségeket és 

tábort állítottak. Később 174-ben Márc Aurél, hogy birodal

mát biztosítsa a vad népek betörései ellen, a Duna mentében, 

annak balpartján erősségeket épittete és megtíltá az idegen 

népeknek a Dunához 8 stádiumnál belebb közeledni; Trencsén 

vár ugyan kivül esik e körön , de a Vág balpartjáni fekvése s 

e folyónak a Dunávali összeköttetésénél fogva azon időben, 

midőn még a római birodalom terjeszkedésben állt, sokkal fon

tosabb pont lehetett, hogysem a rómaiak birtoknagyobbitási 

tekintetből meg ne kísértették volna, itt erősbben megvetni 

lábaikat. Az említett Terentius nevét ugyan sehol sem találjuk 

a történetben , de nálánál fontosabb férfiakról is megfeledke

zik az, míg a hagyományok és mondák gyakran egy igénytelen 

holló emlékét is megőrzik ezeréveken át. Marc Aurél fia Com- 

modus, a Duna balpartjáni erősségeket, tehát Terentius várát 

is, az ellennek engedte á t, s ennek megengedé a Dunához 2 

stadiumnyira közeledni.
A fönebbi állítás mellett tehát több érvek látszanak bizo

nyítani, valamint neve is a Terentius névből változhatott át 

Trencsénné, csakhogy erre már a lehetőségnél és a két név 

hasonlatos hangzatánál egyéb bizonyítékaink nincsenek; mert, 

mint néhány okmányban előfordul, eredetileg Tritin (három 

vár) nevet viselt, később pedig Tincin, Tríncsen, Tricsen ne

vel is. Ptolomáus azt Trisson- vagy Trítsonnak hívja s e nevét 

Béla névtelen jegyzője is megtartotta.

De akárki épité és akárhonnét vette nevét —  az bizo

nyos, hogy a magyarok bejövetelükkor már itt találták, külön

ben a megyét nem nevezték volna róla e l ; a vár fejedelmi bir

tok lett, s a magyarok a lapályosabb vidékeken települve meg, 
az akkori várrendszeres felosztás szerint, a várt csak megerő- 

síték és bele őrséget szállítottak az adózóvá tett földnépet 

őrszemmel tartani. Szent István korából egy 1111-dik évről 

szóló okmányban, már mint város emlittetik.

A benn volt várnagyok közül csak a következőket tudjuk 

fölemlíteni: 1141-ben A laghi, 1193— 1195 Mihály, 1241- 

ben Bab, Vogomel (Vagomir) 1247 , ez a Sajó melletti sze

rencsétlen ütközet után hirtelen néhány erősséget épített, 

melyekben sok szerencsétlen menedéket talált, mert a tatárok 

portyázásai nem érvén idáig, Tencsén azoktól szüzén maradt. 

A visszatérő király Babot a sutzí és kíssutzi völgygyei ajándé

kozd meg. Utána 1259-ben Bás, 1265-ben Herand és 1267- 

ben Jakab emlittetik.

1301-ben III-dik Endrében kihalván az Árpád-ház férfid 

ága, a nemzetre visszaesett a királyválasztási jog. Egyik párt 

a pápa befolyása által pártolt s már a megholt király uralko

dását is annyira zavaró Bobért Károlyt, a másik párt pedig, 

melynek feje és lelke Csák Máté, Szabolcs nemzetségéből szár

mazott hatalmas föúr, a szabad választási jogot minden külbe- 

folyásoktól meg akarva őrizni, Venczel cseh királyt, s midőn 

ez a megtiszteltetést fiára ruházná á t , annak hasonló nevű fiát 

választá el. Csák fényes kiséret- és sereggel hozá be az ifjú 

királyt és koronáztatá meg, ki öt szolgálatai jutalmaid nem 

csak Trencsénnel, melyben a Csák család tagjai több időtől 

várispánoskodtak, hanem az egész Trencsénmegyével megaján

dékozta s nádorrá nevezte.

20*



Már Máté atyja, Péter, birta az egész vágvölgyet, annak 

forrásától a Dunába szakadtáig, melyhez midőn Máté, kinek 

Pozsonmegyében is nagy birtokai voltak, Visegrádot és Komá

romot is hozzácsatolá , magát Trencséni gróf- és a Vág urá

nak czimezteté, fejedelmi pompával fényeskedö udvart tartott,

—  melynek szinte megvala a maga nádora —  pénzt veretett, 

szóval a külföld számos előképei után egy különálló fejedelem- 

ségecskét alkotott, mondom, ekkor Trencsio egy kis, Magyar- 

országiéi külön álló, ország fővárosa volt.
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Csák M iié .

Itt nem leven feladatom Csák Máté életirását körülménye

sen előadni, csak annyit jegyzek meg, miszerint azt, hogy 

királyi czímet használt, vagy magát Károly irányában ellen

királyul állította volna fel, csak a Károly udvarában tartózkodó 

ellenei fogták rá; ezek és az általa megbántott papság voltak 

okai annak is, hogy a királylyal soha ki nem békülhetett. Midőn 

már Venczel után Ottót a királyi széken meg nem tarthatta, 

arra pedig, hogy abba III. Endre leányát, Erzsébetet beleül

tethesse, nem volt kilátása, még sem vetette magát alá a 

királynak, hanem élt függetlenül, fejedelmi udvart tartva, 

melynek csak azért volt nádora, mert azt a magyar királyokéi

nak mintája szerint rendezé és nem azért, mintha magát Ma

gyarország királyának tartotta volna.

Máté nemcsak a várat erősité és csinositá ki, de a várost 

is erős falakkal keritteté be, s annyira emelte mindkettőt, hogy 

Trencsént a következő időkben nem egyszer látogaták meg 

királyaink; többször volt fejedelmi gyülekezetnek helye. De 

hálás is maradt jóltevője iránt, annak 1219-ben történt halála 

után érczbe önteté mellszobrát, azt öt századon át hiven meg

őrizte s csak nemrég engedte át a nemzeti muzeumnak.

Máté halála után annak javait s Trencsént a király foglalá 

el, s míg amazoknak —  nem lévén Csáknak örököse —  ellen

állás nélkül birtokába jutott, ezt fegyverrel kellett ostromolni, 

s csak 1321-dík év júniusában adta fel magát. Ez ostrom alatt 

a vár sértetlenül maradt, de a város feldúlatott s elveszté sza

badalmait. De Máté elhunytával Károly az egész ország hábo- 

rítlan birtokába jutván s szerencsében az ember különben is 

hajlandó lévén a nagylelkűségre: Trencsén 1324-ben ismét 

visszanyeré előbbi szabadalmait s csakhamar föl is emelkedett 

újra egykori fényébe, mert 1355-ben már ismét, a Magyar-, 

Cseh- és Lengyelországok közti viszály kiegyenlítésére tartott 
fejedelmi gyülekezetnek széke volt.

I. Lajos király gyakran mulatott falai közt.s a IV. Károly 

császár ellen vezetendett seregét itt gyüjté egybe 1362-ben, 

és ugyanavval itt kötött a következő évben békét. 1372-ben 

ismét itt intézte el Lajos a közte, a császár és a bajor király 

közti viszályt. 1375-ben Lajos a trencséni várt a város nélkül 

Bebek Györgynek, a királyné kincstárnokának adományozá.

kinek birtokában nem lehetett soká, mert 1377-ben a már 

koros Lajos itt jegyzé el Mária leányát Zsigmond határgróffal, 

IV. Károly császár fiával.

I. Lajosnak, kitől a város több szabadalmakat nyert, halála 

után 1386-dig Trencsén Mária királyné birtokában maradt, ki 

azt ez évben Zsigmond férjére ruházta át. Zsigmondtól több, 

nevezetesen minden Lengyel- és Csehországból jövő czikkekre 

áruszállító szabadalmat nyert. Zsigmond király 1396-ban Tren

csént Stibor erdélyi vajdának ajándékozta, ki magát, mint Csák 

Máté, trencséni grófnak és a Vág urának czimezteté. A hussí- 

ták Zsigmond ellen 20 évig folytatott háborujok alatt 1427- 

ben a kopasz Prokop és kis I’ rokop vezérlete alatt az országba 

beütve, Trencsénig hatottak, de a pozsonyi, trencséni és nyit— 

raí bandériumok vísszanyomták őket. Már néhány év előtt 

elajándékozá Zsigmond Trencsént második neje- , Borbála- 

Ciley leányának. Hasonlón cselekedett Albert király neje, Er
zsébet, Zsigmond leánya részére.

Albert halála után ismét két pártra szakadt az ország; —  

az egyik Albert fiát, a csecsemő Lászlót, a másik lengyel 

Ulászlót választá. Erzsébet, Albert özvegye, Brandeísi Giskrát 

hívta be ügye támogatására, ki aztán igen jó l gazdálkodott a 

maga kezére, több várakat birtokába ejtett, de hogy Trencsént 

is elfoglalta volna, nem valószínű, különben az nem kerülhetett 

volna a Hunyady-család birtokába, a mint azt Hunyady László 

egy 1457-ben mart. 9-kén, lefejeztetése előtt két nappal kelt 

okmányban saját várának nevezi, lefejeztetése után pedig azt 

anyja. Szilágyi Erzsébet a király részére átadni állhatatosan 

vonakodott. S így e vár Mátyás királynak családi birtoka volt, 

ki is itt jegyzé el első nejét, Katalint, Podiebrad leányát, s hogy 

mily előszeretettel csüggött e városon, bizonyítja az általa szá

mára kiadott 13 szabadság és védelmi oklevél. Mátyás 1489- 

ben Trencsént a szuezi várral egyiitt 15 ezer forintért elzálo- 

gosítá Zápolya Istvánnak, de örökösen csak II. Ulászló aján- 

dékozá neki 1493-ban. Innét vitték el I. Zsigmond lengyel ki

rály követei, menyasszonyát Borbálát, Zápolya leányát Zápo

lya István a várat megnagyobbitá, tornyokkal megerösité, 

márványból egy kápolnát épített, szóval ékesebbé telte azt 

Vísegrádnál —  török foglyaival a keleti oldalon egy szép ker

tet készittetett, s ásatta az e várban levő 33 öl mélységű ku

tat, miről következő rege él. Zápolya török foglyai közt volt 

egy gazdag pár, kiket Zápolya a legnagyobb váltságigéret 

mellett sem bocsáta szabadon , mert nejének a fogolynö igen 

tetszett, végre azon föltét alatt, ha a várban kutat ásnak, igére 

szabadonbocsáltatásukat. A törökök tehát hozzáfogtak s iszo

nyú erőfeszítéssel kivájták a sziklába a kutat. —  Zápolya Ist

vánnak leányán kivül két fia volt, János és György; György a 

mohácsi ütközetben maradt 1526-ban, János pedig még azon 

évben királyul választatott és Sz. Fejérváron meg is koronáz

tatta magát —  s ezzel Trencsénnek, melyet eddig a viharok 

annyira megkíméltek, beköszöntőitek téli napjai. A másik párt 

az özvegy királyné testvérét, Nándor (Ferdínánd) osztrák her- 

czeget választá királyul, kinek Salm vezére megveré Zápolya 

seregét, mely után midőn ez Lengyelországba kiment volna, 

Katzianer osztrák vezér, Trencsént ostromolni kezdé 1528. 

május havában. Harmincz napig lődözé a várt és várost 80 

fontos golyókkal sikertelen, míg végre Czobor Gáspár taná

csára tüzesgolyókat kezde használni, melyek egyike, midőn 

egy, a rázkódás által kinyílt ablakon át a várt, annak lőportor- 

nyát, élelemszerét és a várost felgyújtaná, a benn parancsnokló 

Baraczkay Pál és Kozsár Benedek a várat feladták, oly feltét 

a latt, hogy seregük teljes fegyverzetben pogyászostul vonul

hasson ki Lengyelországba. Ez ostrom alatt a város annyit 

szenvedett, hogy többé soha nem is birt előbbi fényére felláb— 

badozni. Katzianer most a felsőbbleg kezébe adott hatalommal 

hűtlenül visszaélve, kegyetlenségeket követett e l,  melyek 

méltó hasonmásai eperjesi Karaffáénak, de az igazságos sors
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keze utolerte, mert felségárulúsi bűne miatt hóhér-pallos alatt 

adta ki fekete lelkét. —  A város 1. Nándor királytól nemsokára 

visszanyerte minden elvesztett szabadalmait, nemcsak, de még 

újak élvezetében is részesült.
De más sors várt a várra magára; ez 1535-ben 40 ezer 

forintért elzálogosittatott Thurzó Elek családjának, —  s a vár

udvarban most is látható egy kő e család czimerével 1540- 

ből —  azonban a kir. kamara 1549-ben újra visszaváltá. hogy 

a kikötött szerződés szerint, Zápolya özvegyének visszaadhassa, 

de 1560-ban I. Nándor már ismét magáénak nevezi. I. Miksa 

Trencsént és Szucsot Szécsy Margitnak, Salm özvegyének 60

ezer forintért zálogba adta, ki is 

azt jogaival együtt ugyan 60 ezer

ért Forgács Imrére, Gymes és 

Komjáth urára, ez pedig 1593- 

ban, szinte vállság mellett, Illés- 

házi Istvánra irta át, Illésháziuak 

pedig 1600-ban Rudolf örökleg 

odaajándékozta.

A kiütött Bocskai-zavargások 

alatt a gyanúba esett Illésházi 

Lengyelországba menekülvén , 

Trencsént császári őrség szállta 

meg; de Bocskai serege ezt fel

adásra kényszerítvén, Illésházi 

visszanyerő, mire a béke kiesz

közlése végett Bocskaitól Bécsbe 

küldetett, később pedig tisztázva 

magát, nádorrá neveztetett. 1609- 

ben történt halála után egyenes 

örököst ugyan nem hagyott hátra, 

de a vár megmaradt családja bir

tokában 1835-ig, mikor is a 

gyermektelen és örökös nélkül 

álló utolsó Illésházi, István, azt 

még életében báró Sina György

nek adta e l , s ö bírja jelenleg a 

várt a hozzátartozó uradalommal 
együtt.

Az Illésháziak alatt Trencsén 

szinte sok változó napokat ért. 

A várat mindjárt az első Illésházi 

István 1608-ban megújította. Mi

dőn Bethlen Gábornak a magyar 

korona kezébe került, itt őriztette 

azt 1621-ben pár hónapig. —  

Azon alkalommal pedig, midőn 

a törökök Érsekújvárig felhatol

tak , e várat a holsteini herczeg 

védte. Hákóczy 1706—tói 1708-ig 
ostromolta, s a benne levő őrség 

bár annyira szorult állapotba ju 

tott, hogy macska- és kutyahus- 

sal volt kénytelen táplálkozni, a 

várat föl nem adta, az ostrom 

hosszúra nyúlt, minek Rákóczyra 

az a bal következménye lett, 

kogy itt elkésvén, Heiszter osz

trák tábornok, orosz segédcsapa

tokkal (mint azt az„Austria“ 14 

évi folyama 1853. 143. lapon 

mondja) llamri- és Lehotánál 

utolérte és hadát megverte; ez üt

közetben a halál összesen 83,000 

halottat , az osztrákok pedig 

Hákóczytól 30 zászlót és 10 

ágyút ragadtak el. —  Később az Illésházi család Dubniczára 

menvén lakni, Trencsént az öreg idő gondjaira bizta , kinek 

kezei közt az gyors pusztulásnak indult, s ma már nem egyéb 

egy tisztes ódon romnál.

Szükségesnek látjuk még megjegyezni, hogy Trencsén 

város nem tartozott mindig —  egy-két esetet kivéve, melyet 

a szövegben mi is fölemliténk —  a várhoz, s míg ez oly gyor

san s gyakran változtatta urait, amaz szabad királyi város volt.

Trencsén fekszik a Vág bal partján, jelenleg mintegy ne- 

gyedfél ezer lakost számlál, kik jobbára katholikusok, aztán 

evangélikusok és zsidók. Nyelvre nézve a legtöbb tót, magyar
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és német. A  várost magát kőfal veszi körül s csak 82 házat 

foglal magában, ezek közt nevezetesebbek: az igen szép pia

rista templom; a vármegye- és a városház, a piáristák kasté

lya. Van itt kir. gymnasium a piáristák felügyelete alatt, mely 

előbb a jezsuitáké volt; egy evangelicus és egy héber ¡maház. 

A külváros házainak száma 350-re megy, kevés szépet találni 

köztük. A várostemplom közel a városházhoz egy dombon áll, 

épült 1553 — 1558 közt, mely is temetkező helye volt az Illés- 

házi családnak. Ez egyház birtokában van egy szentség, melyet 

állítólag az egyháznak I. Lajos király ajándékozott, ki is azt 

IV . Károly császártól kapta csereajándékkép, benne egykor a 

Krisztus vacsorájáróli abrosz egy kis darabja á llt , mely ma 

Prágában tartatik.

Képünkön látható a Vág vize, bal partján a v á r , alatta a 

város megyeházával, a piáristák kollégiuma-s két tornyu tem

plomával, a plébániával, a városház tornyával.

Trencsénnek egykor élénk kereskedése volt, Lengyelor

szággal, Sopron-, Pozson- és Nagy-Szombattal. Lakosai föld— 

mivelést, kereskedést és kézművességet űznek. Terményei közt 

nagy böségü a szilva, és söréről híres. A városnak két faluja 

is van u. m. Hamri és Zatinecz.
A váromladék még meglehetős épen á l l , benne több föl

íratok, nagyrészt az Uléshází családra emlékeztetők. Épületei 

közt mutatják Csák Máté és Illésházi, Zápolya és Czilley Bor

bála, Zsigmond király nejének, házaikat. (J . L .)

A  REPÜLÉSRŐL S A M A K  MŰSZEREIRŐL-
— Szilágy i V irg iltő l. —

Ila feltűnnek olykor a rég elmúlt gyermekkori vágyak 

emlékezetünkben, ott találjuk közöttük a méla gondolatokat, 

melyekből ezerszer emelkedett a gyermeteg sóhaj: bár volná

nak szárnyaink, s repülhetnénk a magasban messze, távol tar

tományokon át oda, honnét a csapongó fecske jö  minden tavasz- 

szal üdvözölni a nyájasabb évszakot, és hova elsiet a kémények 

és boglyák lakója a zordon tél elöl.

Ki ne irigyelné meg sorsát a tiszta, megmérhetlen légkör 

szabad lakóinak.
ürökhóboritotta hegycsúcsok fölött oly magasban, meddig 

felhatni elfárad a szem , minden szárnycsapás nélkül kovályog 

a saskeselyü, alig észrevéve , hogy ott már ritkább a lég, s 

a fagyasztó légkör lakhatlan űr. Most szemébe tűn a zsákmány; 

nyilsebtében ront a karcsú zergére, mely vészt nem sejtve, a 

kopár sziklacsúcson megáll, s következő pillanatban egy lesújtó 

szárnycsapással az iszonyú mélységbe taszittatik.

A tarka pillangó nyughatlanul csapong egyik virágról a 

másikra, s a könnyelműséget, álmatlanságot jelképezve, resz

kető vonalakban lejt tovább és tovább virágos rétek, csergő 

patakok fölött, míg a szitakötő nyugodtan guggol órákig egy 

kóró vagy szárazág hegyén, mintha tudná, mennyire bizhatik 

hosszú röpüiben, melyek öt százszor viszik tova, s ugyanany- 

nyiszor ismét az elébbi helyre hozzák, kifárasztván a boszús 

üldözőt. A szorgalmas méh nem félve bajt, nem rettegve ve

szélyt , egyhangúlag dong munkája közben, sorra kutatván a 
virágtermék mézrejtekeit.

Már az aggályos denevér zajtalanul, sietve csapong a 

nyárest óráiban. Jö , nem vesszük észre hogy honnét, és ismét 

elsuhan, nem tudjuk hova. Kíváncsian csap egy ismeretlen 

tárgyra, s ép oly gyorsan fordul el attól, csalódását észrevé- 

vén. Megragad útjában egy kósza rovart és elsiet vele, mintha 

tudná, hogy idegen tartomány az, melyben lopva kalandot űz, 

szárnyas állatok légtartománya.

m

m m

És az ember? Az ember csodálja a röpülök gyorsaságát, 

biztosságát és kitartásukat a feneketlen úton, de bár mindun

talan dicsekszik, hogy meghódította a természeti erőket, még 

sincs hatalmában utánozni a természet alkotó erejét ott, hol az 

a legegyszerűbb eszközökkel éri el czéljait s nincs szüksége 

bonyolitott létegzetü műszerek használatára.

A találékony ész szolgálatába vette a könnyű elszálló gőz 

roppant erejét. Síneket kapcsol egymásba, messze tartományo

kon keresztül, átfúrja a hegyek szikláit, mint vakand a porha

nyó földet, óriás bolt-íveket épít mély folyamok ösvényei, 

tátongó mélységek fölé , és gyorsabban haladunk, mint szá

guldó mén az arab pusztaságon. Egypár vizhajtó kereket illeszt 

nagy árboczos hajók oldalához, és az gyorsabban hasítja a 

hatalmas Oczeán hullámait kelettől nyugatig, déltől északig, 

mint vándor czet, mely egyik földsarktól a másikhoz utaz. Csol- 

nakot épit légutazásra, s midőn azt egy felfútt buborékhoz 

k ö t i, melyet egy kis támadó vihar a tenger közepébe sodor

hat —  minden pillanatban százszor koczkáztatja életét, csak

hogy versenyt futhasson az ég madarával, mely értelmet bírva 

csak mosolyogna szédítő eröködésein.

Repülni! repülni megtanuland-e az ember valaha ? A talá

lékony ész nem marad-e cserben mindörökké, midőn szárnya

kat készít az ember számára ?

Századok óta fölmerül e kérdés most ez, majd ama ter

mészetbúvár agyában, és merész kísérletek hajtattak végre már 

ekkorig. Következőleg, ha rejtélyről volna szó, melynek bur

kában pihen szemeink elöl eltakarva egy természeti képesség : 

azt lehetne mondani, hogy még sikerülhet félrelebbenteni a 

fátyolt s megfejteni a feladatot. Mit mindent nem tartottak 

lehetlennek csak évtizedek előtt, mi most könnyűnek mutatko

zik a középszerű tehetség előtt is ! mi minden nem látszott 

hihetlennek, min ma már senki sem kétkedik!

Kétségtelenül ez hatalmas fegyver az oly kétkedő ellené

ben , ki azért kétkedik minden különös fölött, mert vékony 

ismeretei mellett átall könnyenhivönek látszani. De más szín

ben tűnik fel a kérdés, mihelyt vizsgáljuk az eszközöket, me

lyeket a természet repülés végett ajándékozott teremtményei
nek, egy tekintetet vetünk az útak és módok különbféleségére, 

melyben a természet ugyanazon czélt éri e l, —  tekintetet 

vetünk a műszerek külső átváltozhatóságára azon működések 

különbözőségéhez képest, melyeket végezniük kell, — és 

figyelmet fordítunk azon erősen módosító befolyásra, melyet 

az állat életviszonyai a müszervek alkatával szemben gya

korolnak.

Az állatországban két nagy osztály van, melynek körébe 

esnek a röpüsök mind. A puhányok némely állati müszervek 

tökéletességére nézve fölebb állanak ugyan az ízállatoknál, de 

mi a repülési képességet ille ti, a puhányok között épen úgy 

nincs és nem is volt soha egyetlen röpiis, mint nem , a már 

sokkal alsóbb rendű férgek vagy sugárállatok között.

Egy sereg a gerínczesek osztályából és egy más sereg az 

ízállatokéból képezi a levegő sajátképeni lakóit; léglakókról 

annyiban lehetvén szó természetesen, a mennyiben átalán fogva 

lehetséges a föld szilárd kérgétől elszakadni.

A gerinczesek és ízállatok mind alkatukra, mind termé

szetökre, mind életmódjokra s tenyészési, táplálkozási, moz

gási és egyéb érzéki müszerveikre nézve roppant távolságban 

állanak egymástól. Ha tárgyunkhoz képest minden egyebet 

mellőzve, csupán csak azt vesszük, mily igen nagy különbség 

a gerínczesek vére, húsnemü testszövete, izomtömegei, s az 

ízállatok életnedve s vértelen izmai között: természetesen 

következtethetjük, hogy véghetlen különbségnek kell lenni az 

életmüszervek használatában is.

Éhez járul a csontváz tartama- s alkotására nézve fen- 

forgó különbség. A gerinczesek csontváza mésztartamú, míg 

az izállatoknál a szarv-tartam oly tulnyomósággal b ír , hogy a
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tulajdonképeni vázon kívül némely állati müszervek csaknem 

egyedüli alkotó anyaga. És míg amazok csontváza belső, ezeké 

egyátalában külső. Amazoknál a test egyéb részei, a táplálko

zási, tenyészési szervek mintegy kiviil állanak a vázon és alioz 

aggatvák, míg a váz csupán az idegrendszer lakásaul, boríték

jául szolgál. Emezeknél a váz magában foglalja az egész testet, 

az idegrendszer helyébe alkotott idegduczokkal együtt.

A gerinczeseknél a vázon kívül van minden; hús, bőr; az 

izállatoknál a vázon kívül semmi sincs.

Többi osztályoknál a természet egy vagy legfölebb két 

főelemet jelölt ki lakhelyül. Mindannyian vagy csupán a vízben 

vagy vízben és földön élhetnek. A gerinczesekre s izállatokra 

nézve egyforma előszeretettel intézkedett e részben. Adott 

közölök lakókat a tengerek és folyók vizeinek, adott a földnek, 

de adott a levegőnek is. Amazok közül a levegő lakóivá a m a- 

d a r a k a t tette, s emezek közül a r o v a r o k a t .

Hanem a végrehajtás módja különböző, s ez az annyira 

eltérő, sőt ellentétes szerkezet mellett máskép nem is lehetsé

ges. A madaraknak nem adhatott a természet oly röpüket, mi

nőkkel a rovarakat felruházta, sőt azon útat is teljesen el kel

lett hagynia, melyet követhetett más seregbeli gerinczesek, 

némely emlősök, halak és amphibiumok, oly állatok repülési 
képességgel ellátása közben, mely állatok sajátképen a földnek 

vagy víznek lakói, s levegői útra csak kivételesen indulnak.
Ily állatoknál a repülés müszerve lényegileg más és sok

kal egyszerűbb alkotásu a madarakénál.
A  d e n e v é r n e k  két nagy börszárnya van, melyekben 

az újak épen nem tűntek e l , mint a madarak két első végtag

jában, hanem főszerepet játszanak , úgy mint a többi emlősál

latoknál. Ha megvizsgálunk egyet az egyházpadlásainkon, régi 

épületekben oly sok Vespertilió miotísok közü l, látni fogjuk, 

hogy első lábain a kapaszkodásra alkotott s így röviden ha

gyott hüvelyk—ujj, a többi igen hosszú négy ujjal együtt vékony 

szárnybörbe van foglalva, s a nyaknál kezdődő ezen szárny- 

bőrnek különösen a hosszú ujjak mintegy feszítő abroncsaiul 

szolgálnak.

A madárnál kézen van a szárny, itt pedig a kézben, és mi 

a madaraknál fölösleges volna, itt a hátulsó végtagok is részt 

vesznek a szárny képzésében. A szárnybőr hátrafelé nyúlik és 

a czomb- és lábszárcsontot magába zárván, ezeket még a fark

kal is összekapcsolja.

így csupán a nyakon, főn , hüvelyk-ujjon és a hátulsó 

lábak ujjain, meg olykor a fark végén nincs szárnybör, s ennek 

roppant terjedelme a kicsiny testhez képest oly vitorlát képez, 

melyen ez igen könnyen tarthatja magát a levegőben. Es ám

bár az emlősök legkisebbjei közül választott a természet arra, 
hogy repülő állatokká tegye ez osztályban, mégis különös, 

habár egyszerű módon, volt kénytelen elhárítani az emlősök 

szerkezetének repülést nehezítő némely hátrányait.

Ezek mésztartamu csontja átalánfogva velővel telt s így 

igen nehéz, más részről testet boritó szőrük sem bir azon 

mennyiséggel és az alkatnak azon sajátszerü könnyűségével, mi 

a madarak összes terjedelméhez képest magának a testnek 

aránysúlyát oly nagy mértékben alászállitja. Ámbár tehát a 

repülő emlősök, a denevérek csontszerkezete kiválólag finom, 

vékony és könnyű alkatot nyert, a pneumatismusnak és a tol

lazatnak hiányát mégis pótolni kellett.
Azért a legkisebb két hüvelyk hosszú denevérnek nyolez 

egész hüvelyk szárnyterjedelme van, a négy hüvelyk hosszú 

közönséges vámpíré huszonkét hüvelyknyi, s a legnagyobb 

denevérnél, a 15 hüvelyk hosszú repülő ebnél, a két első láb 

közép ujjhegye négy lábnyira s tiz hüvelyknyíre van egymás

tól, midőn szárnybörét kifeszitette.
Es a szárnyak ily terjedelmének daczára a denevér sem 

oly ügyesen, sem oly huzamosan nem képes repülni, mint a 

madár. Nappal, szürkületkor, vagy éjjel csak igen rövid ideig

képesek ide s tova csaponganí, a nap és éj háromnegyedét a 

nyugalom rejtekében töltvén. Nem képesek pacsirtaként ezer 

meg ezer lábnyí magasra fölemelkedni, vagy a fecskéhez csat

lakozni midőn ez hegylánezok és tengerek fölött egy más 

világrészbe vándorol.
Ha közéig a té l, s élelme fogy vagy annak beszerzése a 

rovarvilág elalvásával megnehezül, a denevért nem viheti kel

lemesebb éghajlat alá ösztöne. Hanem hogy éhen el ne vesz- 

szen, mély téli álomra dermed, mint az Erinaceus —  sün —  és 

mint a Talpa —  vakand. Igaz, hogy ez bizonyos tekintetben a 

madarakra nézve is kényelmesebb volna, de alkatukkal össze 

nem fér különösebben ép azon pneumatismusnál fogva, mely 

nagyobb, erősebb és meg nem pihenhető lélegzést kiván, s 

melyet a könnyű, huzamos és biztos repülési képesség föl

tételez.

A denevér testéhez képest aránytalanul nagy szárnyainál, 

járásban s futásbaní ügyességénél, sok tekintetben sajátságos 

belszervezeténél fogva annyira elválik nemcsak átalában a 

négylábuaktól, hanem különösen az emlősöktől, hogy előlük 

régi épületekbe, sziklahasadékokba, barlangokba, faodúkba 

félénken elrejtőzik, s esthomályban vagy éjjel is csak remegve 

csapong zsákmánya után, mintha érzené, hogy nem saját tar

tományában, hanem idegen elemben él.

A denevéren kivül nincs is más repülő állat az emlősök 

közölt. Mert ama, fákon élő apró emlősöket nem lehet ilyene

kül tekinteni, melyek némi védhártyával bírnak a végre, hogy 
magasabb ágakról az alantabb levőre könnyebben bocsátkoz

hassanak , s egyik fáról a másikra biztosabban vethessék át 

magokat.

Ezen védhártya nem egyéb szőrrel benőtt, szélesebb vagy 

keskenyebb bőrredőnél, mely az első végtagoktól a hátulsókig 

terjed, s azok szétnyujtása által mintegy kifeszittetik. Csupán 

csak börjárulék a z , és a csontvázban semmi különös módosu

lást sem idéz elő. Legtökéletesebben ki van fejlődve a Der- 

mopteráknál, melyek a Molukk szigetcsoporton élnek, léleg

zetükre nézve középhelyet foglalnak a denevérek és félmajmok 

közölt. Sokkal kisebb s alig észrevehető a hibásan úgynevezett 

repülömókusoknál. De mindannyian megegyeznek abban, hogy 
alantabb levő ágról a felsőbbre kúszni, kapaszkodni kénytele

nek, s így a repülési képességet teljesen nélkülözik.

Tekintsük meg most a h ü l l ő k  szárnyas tagjait.

A hüllő átalán fogva egész létegében igen sajátságos jele

net lévén, még különösebbé válik akkor, ha a vízből és földről, 

melyet a természet rendes tartózkodási helyül kijelölt, a levegő 

lakói közé fölemelkedni kiván.

Egyetlen fajra találunk e seregben, mely repülési tehet

séggel bir és repülési szerve oly különös módon van alkotva, 

hogy annak lehetőségét is kétlenök, ha kézzelfogható valóság 

nem volna. Ezer meg ezer esetben jelentéktelennek mutatkozik 

némely állati műszer, csaknem kérdeni vagyunk hajlandók, 

hogy ugyan mi oka lehetett a természetnek egy ily fölösleges 

tag előállításában. Vizsgálódunk tovább és egyszer csak azt 

vesszük észre, hogy íme itt az annyiszor fölösleges haszonta- 

lanságnak nyílvánított miiszerv egyátalán fogva nélkülözhetlen, 

mert reá kelle bízni a legfontosabb teendők teljesítését.

Az izmos, lomha tagokkal ellátott elefántnak még vala

mely ügyes, fogó, s finom tapintó eszközre volt szüksége, 

mire testének valóban minden része alkalmatlan. A természet 

legnagyobbszerü a maga kiszámításaiban s találékonyságában. 

Az elefánt egy roppant hosszú orrot kapott fogó- s tapintó- 
szerül.

Éhez hasonló történt a repülö-gyikkal, melynek neve 

Draco volans; egy kis hamuszinü erdei lakó a Jáva-szigetcn. 

Repülését bajos volna a denevéréhez, annyival kevésbbé a 

madáréhoz hasonlítani, midőn egyik fáról a másikig legfölebb 

harmincz lábnyí távolságra tud repdesni. Nem nagy, de még
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mindig elég mozgékonyság egy hideg, flegmatikus hüllőre 

nézve, mely már nagy torokzacskóval is idomtalanitva van.

A Draco volans repülési szerve börnemü szárny a test 

két oldalához nőve, az előtagoktól egész a czombokig. De mi 

által feszittetik ki ? Ez a legsajátságosabb és feltűnőbb. Mind

két oldalon megnyúlt álbordák tartják össze a szárnyat, mely

nek szélességét keresztülhatják. A bordák sajátképeni rendel

tetése mellüreget képezni s a lélegzési müszerv védelmére lenni.

Itt azonban egy külső szerv szolgálatára fordittatik, és mi 

a denevérnél négy hosszúra nyúlt ujj az első végtagokon, 

ugyanaz a repülő gyíknál a hosszúra nyúlt álborda, melynek 

külső szerv számára történő átváltozását más hüllőnél is fel

találhatjuk. A tekenösbéka összes bordáinak a pánczéllal tör

tént összeolvasztása sokkal merészebb átalakítás, mert a bőr 

és bordák közé helyezett minden szervet el kelle távolítani. A 

puha részek egyszerűen elhárittatván, a szilárd és rendszerint 

mellüregen kivül levő lapoczka a mell üregébe nyomatott.

És az álbordák különös fontossággal nem bírnak, nagyon 

alárendelt szerepre szorítvák, a mellüreg szélére helyezvék; 

következőleg ennek minden legkisebb sérelme nélkül teljesen 

mellőzhetők vagy hosszabbíthatok és a természet egészen ide— 

genszerü teendőket ruházhat rájuk , a né lkül, hogy e miatt a 

létegzet nagyobbszerü változtatásaira lett volna szükség.

Az ösvilágban élt, már kiveszett hüllők között egy egész 

család van tudomásunk szerint, melynek fajai repülő tehetség

gel voltak ellátva. Ezek a Pterodactylusok, azon korból midőn 

még emlős nem vo lt, sem madár, hanem a vizekben úgy mint 

szárazon és a légben ijesztő, csodálatos hüllőalakok roppant 

sokasága élt. Ez ősvilági nagyfejü s hegyes fogakkal ellátott 

szárnyasgyíkok legtöbb maradványa Bajorország nyomdakö

veiben találtatott ekkorig, melyek őslénytani tekintetben külön

ben is igen érdekesek.

A  jura-képlet korszakának letüntével a világ más alakot 

ölte, új életmüszeres alakok léptek számos letüntnek helyébe, 

s a mostani alakulásra mintegy átmenetet képző krétahegyek

ben már igen ritkán fordul elő a Pterodactylus létezésének 

némi nyoma.

Ezen állat hátulsó két lába tökéletesen megfelelt a négy

lábúak szerkezetének és alakjának, kifejlődött ízelt ujjakkal és 

karmokkal. A két első lábról szinte ezt lehet mondani, egyet

lenegy u jj , s ki jöne a gondolatra , hogy épen a kisujj kivéte

lével. A kisujj átalán fogva kezeken úgy mint lábakon a hüveljk 

mellett legkisebb szokott lenni, sőt igen gyakran egészen eltű

nik, az ujjak között legcsekélyebb jelentékkel bírván.

És mit tön a természet, hogy ez állatot igen alkalmas 

repülési műszerrel láthassa el ? Egész alkatánál fogva kétség

telen, hogy szárazon, vízen és levegőben egyaránt otthon volt. 

Kifejlődött négy lábbal, rendes ujjakkal s ezen igen erős kar

mokkal ellátva lévén, egy oly szárnyszerkezet, minővel a dene

vér bir, bizonyosan alkalmatlan s czélszerütlen lett volna, mert 

a földöni biztos járást akadályozandotta. A repülési szerv keze

lése tehát a kisujjra bízatott.

A két első láb kisujja hosszúra nyúlt, hosszabbra az egész 

testnél , s a négy végiznek mindenike hosszabb az egész kar

csontnál ; a végíz hegyes karomnélküli. E rendkívül hosszú 

kisujjaklioz nőtt a börnemü szárny, mely testhez közelebb a 

lábak és fark egy részét is összefoglalta. Ha szaladni akart ez 

állat a hátracsapott kistájakkal szárnyait mintegy redökbe szedte.

Ily alakkal birt a Pterodactylus crassirostris, mely szá

razon ú g y , mint vízben megtalálta zsákmányát, sőt ha kedve 

tartá, a víz fölött repkedő rovarok üldözésére indulhatott. Mivel 

azonban terjedelmére nézve a nagyobb denevérekhez állott 

közel, következik, hogy valamint ezek nélkülözik a biztos repü

lést, úgy a Pterodactylus sem tartózkodhatott volna a légben 

hosszasan, ha ily szárnyakkalí ellátás után a természet még 

máskép is nem gondoskodott volna.

És ime feltűnnek egy részben azon tulajdonok, mik a 

madarat kiválólag a lég lakójává teszik. A két lapoczka és 

kulcscsont, melyekhez a karcsont erösíttetik, maga a karcsont 

az elökézcsonttal s az egész kisujj csontjával együtt, a esont- 

váz többi részeihez képest igen vastag és erős lévén, bizonyo

san sok hússzövetnek, azaz magas fokozatú izomrendszernek 

szolgált alapjául, mely képes lön a szárnyakat huzamosabban 

tartani mozgásban. E mellett többi csontjai könnyük, finom 

alkatuak, a csuklókkal birók különösen apró nyílásokkal ellát— 

vák, mikből csaknem biztosan lehet következtetni, hogy a csont

rendszer épen mint a madaraknál velötlen volt, levegővel töltve.

Végre még az összes állat-aránysulyának kevesbitésére s 

a repülés könnyítésére abban is történt intézkedés, hogy annak 

bőrét nem szőr borította, mint a denevérekét, annyival kevésbbé 

volt meztelen, mint némely hüllőké, hanem testmeze épen oly 

sajátságos és különös volt, mint egész szervezete. Némely ma

radványoknál fogva nagyon valószínű, hogy e mez: középen 

állott pehelynemü tollazat és az emlősök szőre közt: valami 

könnyű, csomós szörnemü mez, mely a test tömegét tetemesen 

nagyítván, súlyát épen ez arányban kevesbítette.

A gerinczesek legalsó osztályában a h a l a k  között egyet

lenegyre akadunk, mely kivételesen repülni tud. Ez a szárnyas 

csuka, az úgynevezett Exocoetus. És azon igen nagy különb

ség , mely a vízi és levegői állatok szervezete közt van, már 

gyanittatja, hogy az Exocoetus repülése igen korlátozott. Föl

emelkedik néhány lábnyira a tenger színe fölé , s miután leg- 

fölebb néhány száz lépésnyire elküzdötte magát, életelemébe 

ismét visszatér.

E rövid, fárasztó s ügyetlen repülést, kifeszített mellpa- 

ráival —  sebesen verdesvén a levegőt —  hajtja végre, mely 

mellparák a többi gerinczesek első végtagjainak felelnek meg, 

és nála körülbelől oly hosszuk, mint maga az egész test. E 

párák a lapoczkát, kulcs-, kar- és kézcsontokat pótló erős 

csontkészülethez illesztve, egyéb gerinczeshalak rövidebb, 

hosszabb, keskenyebb, szélesebb páráitól abban különböznek, 

hogy igen hosszuk és nem a kéztö csontjaihoz, hanem közvet

lenül a kézcsonthoz ízűinek és csuklódnak.

Az ezekhez megkivántató erős ízomszervezeten túl épen 

nem volt szükséges valamely állati műszernek vagy talán az 
egész testnek átalakítása, azon rövid repülés megejléséhez, 

melyre az Exocoetus, ragadozó társai részéről történni szo

kott üldöztetés által mintegy kényszerittetik; mi azonban még 

sem nyújt tökéletes menedéket, mert alig emelkednek ki a víz

ből, s már ott van a ragadozómadár, rájok csap s felfalja őket 

reptökben, vagy egy hajóra vetődnek, s itt a matrózok soha 

sem mulasztják el az alkalmat, mely egy ebéd beszerzésére 

önkényt kínálkozik.

Az Exocoetus rövid repülése annyival inkább kivételes, 

mert a hal egész szervezeténél fogva vizlakóvá rendeltetett. 

Egy vagy több életmüszervnek módosulása, sőt a nagyfontos- 

ságu lélegzési szerv változása sem képesítené arra, hogy huza

mosan a szárazon tartózkodjék. Egészen más léteget kéne nyer

nie, s ekkor nem volna többé az a mi —  hal.

Láttuk a gerínczes állatok közül azokat, melyek kivétele

sen repülni vagy a légben ide s tova csapongni képesek. Szá

muk az emlősök, de kivált a hüllők és halak között igen igen 

kevés. A természet kénytelen volt a mozgás egyéb neméhez s 

igényeihez képest szervezett ezen állatok számára sajálszerii 

repüket alkotni, a testet kisebbíteni, olykor elidomtalanítani, 

hogy a mozgásnak reájok nézve szokatlan nemét lehetővé 

tegye. Mégis mennyire vannak e részben a lég sajátképeni 

lakóitól, a madarak- és rovaroktól.
Mily bátran merészen és biztosan emelkedik a m a d á r  

saját hónában, a levegőben! Azonban hogy ezt tehesse, bonyo

lított szervezetre van szüksége, s ilyennel a természet el is 

látta öt.
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És ha valaki megmaradhatna is oly vélemény mellett, mi

szerint a kivételes röpkedésí képességgel biró valamely gerin- 

czes szervezetének nyomain az ember összeállíthatna tán egy 

miiszert, melynek segélyével kevés biztossággal igen rövid 
időre s nagyon mérsékelt magasságig a levegőbe fölemelked

hetnék, de arró l, hogy a madárnak vagy rovarnak valaha ver

senytársává lehessen, bizonyosan le fog mondani, mihelyt ezek 

bonyolított szervezetét megismerte; mert a kérdés azonnal oda 

fordul: vájjon a természet hatalmán kívül más, talán emberi ész 

s akarat, megváltoztathatja-e létegünk belszervezetét? Erre 

pedig igennel válaszolni valóban képtelenség volna.

Egy madár külsőleg ég-föld távolságra van az emlőstől 

és a hüllőtől egyiránt. De ha szétromboljuk, leszedjük a külső 

alakot a csontvázig, melyre az, mint alapra, mintegy különböző 

modorban épitve van: az alakok eredeti tervezetében meglepő 

egységre találandunk. S mikor aztán mégis ama végtelen kü

lönbséget látjuk , mely ez osztályokat természeti tulajdonaikra 

nézve egymástól elválasztja, lehetlen meg nem győződnünk, 

hogy e módosulásokra a természet nagy súlyt helyezett.

Tárgyunkra nézve e lég , ha akármely emlős vagy gyík 

első lábának csontjait a madár szárny-csontjaival összehason

lítjuk. Mindháromnál bizonyos részek megfelelnek egymásnak. 

A felső karcsont mindeniknél egy erős hengeridomu csont, két 

végén, hol a csukló van, bunkóvá vastagodva, még alakra nézve 

is csaknem teljesen összevágó. Az alsó karcsontnál már némi 

eltérésre akadunk, mert míg az emlősök nagy számánál az 

orsócsont teljesen hiányzik vagy össze van nőve: a madárnál 
kivétel nélkül mindenkor különválva fejlődik ki. A kéztö vagy 

forgócsontok száma mindhárom osztálynál nagyon változó.

A kézcsontoknál már a módosulás igen nagy. Emlősöknél 

és hüllőknél rendszeresen annyi az egymás mellé helyezett 

kézcsontok száma, a hány ujj van, tehát minden kézcsont vé

gébe egy ízelt ujj kapcsolva. A madár szárnyában azon rész, 

mely a kézcsontoknak felel meg, mindenkor két csontból áll, 

az alsó kettős karcsonthoz hasonló alakzattal.

A szárny alapterve tehát minden eltérések mellett is 

ugyanaz, mi az emlős vagy hüllő első lábának alapterve. A 

madár járás közben s átalánfogva ha szárnyát nem használja, 

ennek tagjait csaknem egyenközüleg helyezi egymás mellé, 

úgy hogy a felső kar hátrafelé, az alsó, némelyek által úgyne

vezett mellső kar, előre s a kéz ismét hátrafelé van irányozva. 

És e hajlitás, minélfogva az egymásra következő tagok ellen

tétes irányban mozognak, teljesen megegyez az emlősö

kével.
A szárny és kéz különbségét a rájok ruházott teendők 

különbsége föltételezi. Következőleg legnagyobb eltérésnek az 

ujjak szerkezetében kell mutatkozni, s ez valóban úgy is van. 

A szárny csontszerkezetében a kézcsont végén csupán egy 

olyan ujj szokott lenni, mely három Ízből áll, s ez körülbelül a 

kézcsonttal egyenlő hosszúságú A kézcsont tövén kívül ül egy 

rövid kétizü s néhány madárfajnál karommal fegyverzett hü

velykujj, belől pedig a kézcsont másik végén a háromizü hosz- 

szu ujj csuklója alatt egy kisujjnak tökéletlen első fejleménye 

észrevehető.
így a madár-szárnyban legfölebb három ujjróI lehet szó. 

És egyes ujjak eltűnését, —  a tökéletes gerinczeseknél rend

szeres öt ujjszám megfogyatkozását nemcsak itt vehetjük észre; 

észrevehetjük ezt némely emlősöknél is , de a melyeknél aztán 

a működő ujjak aránylag nagyobb, erősebb alkatot nyernek. 

A tevének , kecskének, juhnak , sertésnek két ujja van , sőt a 

lónak csupán egy , és ezen palának nevezeti egyetlenegy ujj 

oly erőssé fejlődött, hogy az nemcsak pihenő állapotban, hanem 

a leggyorsabb mozgás közben is megbirja tulajdonosát.

A madárszárnynál azonban magok az ujjak elvesztik ere

deti magasabb jelentőségüket, mert különben hogy a repülést 

eszközölhessék, azaz hogy működhessenek, mint működnek az 
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emlősöknél: óriás terjedelmű csont-lemezekké kell vala átala- 

kulniok. Mivé tette volna ez a madár csinos szabályos alkatát ? 

mennyire növelte volna súlyát ? és ezzel arányban mennyire 

csökkentette volna repülési képességét?!

Azért az átalánosan nagy nyomatéku feladatot, melyet 

emlősöknél az ujjak teljesítenek, a természet egy más, a czél- 

nak legjobban megfelelöleg alkotott műszerre ruházta a mada

raknál. Ezek a s z á r n y - t o l l a k ,  szám-, nagyság- és súlyra 

nézve a kiilönfaju madár igényeihez alkalmazva, az egész test 

mezével alkatra nézve teljesen egyezőleg. És e szárnytollak a 

madárnál annyira je lzők, kiosztásuk aránya fajukhoz alkalma

zott, hogy állattani nyomozódásoknál a családok, nemekés 

fajok elválasztására, megkülönböztetésére nézve a legbiztosabb 

kalauzul s leghelyesebb kiindulási pontul, ismerjelül szolgál.

Legjelentékenyebb szárnytollak a repülésre nézve az úgy

nevezett evezőtollak, nagyságra s szilárdságra nézve minden 

többi között kitűnők, az alsó kar, kéz s középujj hátulsó hosz- 

szában a bőrbe ékelve s a szárny fellapjához tartozva.

A kézen —  ide értve a középujjat is —  e tollak száma 

kilencz s tizenegy közt változik, többnyire tiz, s túlnyomó nagy

ságúak, erősségük- s jelentőségüknél fogva első rendű evező- 

toliaknak neveztetnek. Közülök az első a középujj végízén ül, 

a második, harmadik és negyedik a belső ízen, s a hátralevő 

hat magán a kézfőn. A másodrendű evezötollak, kartoliaknak is 

nevezve —  többnyire tompábbak, ívezettebbek , nem oly vas

tagok s merevek, rüvidebb fulánkokkal, a bőrhöz kevésbbé 

erősítve s azért mozgékonyabbak. Ezek az orsócsont hátulján 

ülnek hosszában. Számuk hattól negyvenig az alsó kar hosszá

hoz képest; a kolibrinél h a l, s az albatrosznál negyven. Az 

éneklőknél legkevesebb, többnyire kilencz; a vízímadaraknál 

aránylag legtöbb, de alkotásuk itt legrövidebb.

Ezen két evező-toll-sor képezi a szárnyat, melyen a ma

gasan lebegő madár nyugoszik s melylyel a léget verdesi. A 

szárny többi tollának alárendelt czélja van , s közönségesen 

boritéktollnak neveztetik. Ezek legerősebbjei s legnagyobbjai 

egy sorban állanak a kézen s előkaron, az evezötollak számá

nak megfelelöleg. A másodsorbeli borítéktollak már a test tol

lazatához hasonlítanak, az előkaron azon sajátsággal birva, 

hogy a nagy borilék- s evezö-tollakkal ellenkező fekvések 
van. A még kisebb boritéktollak sora a kézen és előkaron ket

tőtől ötig ; a legkisebbeké pedig csupán az utóbbin nagyszámú. 
A szárny alsó részét szinte sorozatos tollazat fedi, melyek 

nagyságra helyzetre s fekvésre nézve megkülönböztetés alá 

jöhetnek.
Van még a hüvelyken evezötollhoz hasonló két nagy toll, 

a felkaron 3 — 6 kicsiny, többnyire rejtett evezötoll, s ennek 

alsó részén 7— 9 sajálszerii toll.

íme a madárrepülés eszköze, s ily szárnyakat készíteni 

nem tartoznék a lehetlenségek közé. Csakhogy maga a mes

terséges szárny birtoka még senkit sem képesítene a repü

lésre. A madárrepülés mélyebb alapokon nyugszik: a belső 

szervezetben. Nevezetes körülmény a könnyű tollazat, mely az 

egész testet a legszebb rendben borítván, a farkon még külö

nös jelentékre is emelkedik, az úgynevezett kormánytollak 

kiválása á lla l, mely a légben tartózkodásnak szinte nagy elő

nyére van. A tollazat nagy mértékben növeli a madár külső 

terjedelmét, s ez állal aránysúlyát szállítja le. De az ember ezt 

is utánozhatná, sőt képes volna rugékonyabb anyagból készitni 

a mesterséges mez tollazatát. Hasztalan, a madár belszervezete, 

melyet a biztos, tartós repülés föltételez — utánozhatlan.

A szárnyat és annak tagjait negyvennyolez ízemből álló 

s a karokhoz kézhez illesztett izomrendszer mozgatja, mely 

már magában is szervezetére nézve sokkép eltér azon izom

rendszertől, mely emlősöknél a szárnynak megfelelő első lábon 

s illetőleg kézen feltalálható. S ezen szárny-izomrendszer a 

hozzá legközelebb eső test- és csontváz-részek, mellcsont,
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kulcscsont s különösen egy gazdag izomszerkezet sajátságaira 

támaszkodik.
Emlősöknél kiválólag a két hátulsó láb szolgálatára áll a 

legerősebb izom-szervezet. Járásra van alkotva, s a test súlyá

nak nagyobb része a hátulsó lábakon nyugszik. Legfeltűnőbb 

ez az embernél, ki épen csak lábain á l l , mely erejét a czomb- 

tól, ezen tömött hústömegtől, azaz, mi ezzel egyértelmű, erős 

izom-szervezettől kölcsönzi. A kéz izmai úgy látszik nem erőre, 

inkább ügyességre számitvák; a test felső részén kevés a hús. 

Honnét venné tehát a kar amaz erőt, melylyel a madár ren

delkezik ?
Mert hol van a madár legtöbb husszövete, legerősebb 

izomszervezete? A mellcsonton; és a szárnyizmok ide támasz

kodnak. Ezen mellizmok mintegy középpontjául, tengelyeül a 

kétágú kulcscsont szolgál, melyet mindenki jó l ismer, ebédek 

végén remények elhatározásának, rejtélyek megfejtésének 

játékszere lévén. E kulcscsont a repülés eszközlésénél nagy 

szerepet játszik, s azért kifejlődése nagyon különböző. Egy 

sólyomnak sokkal erősebb és vastagabb kulcscsontja van, mint 

a nálánál nagyobb tyúknak, s átalán fogva a csontvázak ösz- 

szehasonlitása után egész biztossággal meghatározható, hogy 

melyiknél volt életében a repülési képesség fejlettebb, maga

sabb fokon. Mentői jobb repülő egy madár, aránylag annál 

erősebb, vastagabb kulcscsontja van.

Van még egy tulajdon , mi a madárrepülés lényeges föl

tétele , s mit mesterségesen sem a négy- sem a kétlábuaknál 

vagy halaknál előidézni nem lehet. A madarak csontvázának 

pneumatismusa.

Az smlősállatok csontjainak minden ürege és sejtszö

vete zsiros anyaggal, a csontvelővel van megtöltve, s ez a 

csontváz súlyát nem kis mértékben emeli. Hasonló anyag van 

a madár csontjaiban is , de csak addig, míg átélte növési élet

szakát , s míg nem repül. Mentül fejlettebb a csontszervezet, 

mentül inkább keményedik a csont, s a madár repülni kezd: 

eltűnik a velő, s helyét lég tölti be.

S a csontok mikép láttatnak el a szükséges levegőkész- 

lettel? A  tüdők alatt, ezekkel egyenes közlekedésben sajátsá

gos légtömlők vannak oly terjedelemmel, hogy a belüreg nagy 

részét elfoglalván, a pelikánnál épen a czombcsontig s felső 

szárnycsontig nyúlnak. Ezen légtömlőkböl a csontok belsejébe 

különös csatornák vezetik a levegőt. A csontokbani lég minden 

lélegzéssel megújittathatik, s a lélegzési rendszernek ezen 

sajátságos roppant elágazásából magyarázható, hogy a lelőtt 

és nyakánál fogva vadásztarisznyához akasztott madár még 

lélegzeni képes: a tüdő sérült csontokon és légcsatornákon át 

kívülről kapja a levegőt. Eme légvezetök nyílásai a csontban, 

különösen a csuklóknál könnyen észrevehetők.

A lélegzésnek e rendszere rendkívül könnyűvé teszi a 

különben nehéz mésztartalmú csontváz!, s e rendszer nagyobb 

vagy kisebb kifejlődése szoros viszonyban áll a repülési képes

ség minőségével.

Mentül könnyebben, huzamosabban s ügyesebben repül 

egy madár, csontvázának annál nagyobb része van levegővel 

töltve, s megfordítva, mentül több erőfeszítésbe kerül a ma

dárnak különben is alanti s röviden tartó repülése, annál keve

sebb a pneuinaticus csont. A két szélsőségre e fokozatban, t. i. 

a pneumatismus teljes kiterjedésére s az egész csontvázban, s 

a pneumatismus teljes hiányára igen ritkán, de mégis lehet 
akadni a gerinczesek ez osztályánál.

l'j-Zéland faunája egy madárfajjal dicsekszik, mely a leg

szorosabb értelemben vett szárazföldi lakó. Ez az óriás Diornís, 

mely, ha nem sikerül belőle egy példányt szerezni, minden nyo

mok szerint csak nemrég kiveszett. A szárnyevezö tollait nélkü

lözve, s a repülés eszközlésére szükséges nagy izomszervezetnek, 

a mellcsont, madármellcsontalaku fejlődésének sa pneumatisinus- 

nak hiánya miatt annál kevésbbé emelkedhetett fel a levegőbe,

mert kulcscsontjai is aránylag gyengék, míg ellenben igen vas

tag roppant csontjai inkább hasonlítanak a rhínoceros és más 

vastagbörü állat csontjaihoz, mint a karcsú és könnyű ma
dáréihoz.

Ehhez legközelebb áll a Notornis, mely szinte Uj-Zéland 

lapályain élts jelenleg is nagy mennyiségben él. Roppant állat, 

repülési képesség nélkül. Következik az afrikai struez, az izmos 

kazuár, melyről már gyermekéveinkben mint repülni alig képes, 

de annál sebesebben futó madárról hallottunk beszélni.

Más részről vannak apró madarak, mely csontvázainak 

minden részecskéjébe, az utolsó farkízbe ép úgy mint a legki

sebb ujjízbe a légvezetö csatornák behatnak. Hogy a mi tyúk

jaink , lúdjaínk, kácsáink igen kevés, s a ragadozó madarak 

már sokkal több pneumaticus csonttal vannak ellátva, önként 

következik.

A  madarat repülésre képesítő szervezet sokkal bonyoli- 

tottabb ezeknél fogva, hogysem a mesterséges utánzás tárgya 

lehetne. A két végtagnak szárnynyá fejlődése a szárnytollak- 

kal, különösen kifejlett mell- s szárnyizmok, saját rendeltetésű 

kulcscsont s a könnyű csontrendszer pneumatismusa, —  ezek 

lényegileg a biztos madárrepülés föltételei.

Hátra van még a levegölakók másik serege.

Az arthrozoak —  ízállatok — osztályába tartozó r o v a 

r o k a t  értem, melyek e nagy osztályban az első helyet fog

lalják el, nemcsak azért, mert egyéb osztálytársaikhoz képest 

a legheteronomabb alkattal bírnak, azaz az ízek összetételéből 

alakult testrészek —  fő, mell, potroh —  számára már elkülö- 

nözött rendeltetést adott a természet: hanem kiváltképen azért, 

mert az egész osztály különítő jellegét a mozgási szervek fej

lettségi foka képezi, s e fejlettségi fok a rovaroknál legma

gasabb.

Csak mászik, legfölebb futni képes az ízállatok legtöbbje. 

Lakásuk víz vagy a föld. Az crustaceák —  rákfélék —  arachní- 

deák —  pókfélék, és myriopodák —  soklábuak között egyet

lenegy sincs, mely alkatának és szerveinek csak kivételesen 

nyert módosulásánál fogva is repülni tudna. A pók fölemelke

dik ugyan a levegőbe s olykor levegői útra elindul kényszerű

ségből , hanem ennek véghezvitelére igen egyszerű módhoz 

folyamodik. A szoba menyezetéről, a ház födeléről, a faágról 
egy fonalszálon bocsátkozik le, melyet mindaddig ereszt, míg 

a földre ér. Kényelmesebb közlekedésre fa-kóró-ágak vagy 

falrések között hálózatot készítenek, mely más czélra is szol

gál ; s ha nagyobb távolságot akarnak a légben áthaladni, egy 

kieresztett fonal végén hintálódznak, míg a szél meglóbálja s 

elragadja őket.

Repülésről, mint önkényes mozgásról, nálok szó sem lehet, 

e czélra szükséges műszerrel ép oly kevéssé bírnak, minta 

többi alsóbbrendű ízállatok. Repülni ez osztályban csak a r o- 

v a r képes.

A gerinczes állatok osztályában a madár felel meg a rova

rok seregének. De a madár, daczára legtökéletesebben kifejlett 

mozgási szerveinek, a maga osztályában átalán fogva második 

tökéletességi fokon á ll, legalább ide helyezi majd minden ter

mészettudós, mennyiben a gerinczeseknél nem a mozgási szer

vek fejlettsége, hanem az érzéki szervek tökélye fogadtatott el 

kiindulási pontul s a fokok megállapításának mértékéül; a ma

dár érzékei pedig sokkal kevésbbé vannak kifejlődve az emlő

sök érzékeinél. Szaglás, ízlés, tapintás nagyon alárendelt, 

sokszor egészen hiányzik a madaraknál.
Az ízállatok elkülönítésének legalkalmasb alapja a moz

gási műszer, s ez a rovaroknál legtökéletesebben van kifejlődve.

Mindig három pár lábot találunk a rovarnál, mellrészének 

ugyanannyi tagjához kapcsolva. S ezen kívül egy vagy két pár 

szárny oly sajátszerüleg alkalmazva, hogy akár a kivitelt ille

tőleg hasonló módon semmi más állatnál sem jöhetett elő, leg- 

kevésbbé pedig a gerinczeseknél.



A madár szárnya épen úgy, mint a denevéré, pterodacty- 

lusé vagy repülő-halé sajátképen nem egyéb , mint a két első 

végtag többé kevésbbé módosítva, de a gerínczes állatok vala

mennyijénél egyenlő alapterv megtartásával. A rovar szárnya 

ellenben nem átváltoztatott lá b , hanem eredetileg sajátságos 

műszer; épen nem lábat vagy bármi néven nevezhető végtagot 

helyettesit, hanem mintegy lényegileg egészen más műszer 

ugyanazon testsrészhez csuklódik, melyhez a láb.
Minden rovar mozgási műszerei átalánfogva a mellhez 

kapcsolvák, s a mellrész három gyűrűből áll. Az első gyűrűt 

sokan még a rovarászok közűi is hajlandók a rovar nyakául 

tekinteni, mivel rajta elöl a fej van. E  nézetet azonban odaha- 

gyandjuk, mihelyt észrevettük, hogy a kérdéses gyűrűhöz alól 

egy pár láb csuklódik, és lábak soha sem fordulván elő a nya

kon rendes szervezet mellett —  természetes, hogy e gyűrű 

a mellnek első tagja.
A középső, azaz második és utolsó vagyis harmadik mell- 

gyűrűn alól egy-egy pár lá b , s felül egy-egy pár röpü van, 

mely utóbbiak közül a hátulsó pár egy egész rendnél a legyeknél 

hiányzik s innét azok kétröpüeknek neveztetnek. Minden mell- 

gyűrűn tehát két láb s a másodiknál,harmadiknál ugyananyi szárny 

is van. Néhány rákféle állatnál tapasztalható, hogy némely tago

kon két annyi láb van, mennyinek elv szerint lenni kellene; de ez 

csak látszat, mert az eredetileg egyszerű szerv megoszlásán s 

kettőssé történt fejleményén nyugszik, s ezt a rovarok teljesen 

heterogen mozgási kétféle szervének, az ugyanegy ízen talál

tató láb és szárny előállásának , alapjául venni nem lehet. Azt 

sem lehet gondolni, hogy a rovarszárny mintegy helyettesítné 

a pókoknál és rákoknál feltűnő számos lábak nehányát. Nem! 

Ezeknél a testgyűrük száma mindenkor megfelel a lábak pár

számának, és a szárny alkatában legtávolabbról sem lehet 

olyasmit fölfedezni, mi a lábak alaptervével egyeznék.

A rovarszárnyak tehát már alaptervökben sajátságos mű

szerek lévén, alkotásunkban a természet nagyobb szabadság

gal járhatott el, mint az előtagok átalakításával előidézett ma

dár- és denevérszárnyak formálásában. Innét magyarázható a 

rovarszárny alakjának azon különbfélesége, mely meglep, s az 

osztályozásnak, elkülönítésnek leghelyesebb mérvéül s kiindu

lási pontjául ép úgy kínálkozik, mint madaraknál az evezötollak 

száma s aránya.
Ez alapon történt a rovarok roppant osztályában a téhely-, 

pikkely-, reczés-, egyenes-, fél-, négy- s két-röpüek hét 

rendjének egymástól elválasztatása. De mivel az ezen rende

ket elkűlönitö szárnyalakzatokról tüzetesebben s egyenként 

szólni, bármi érdekes legyen —  e czikk többi részével arány

ban nem állana : ez úttal elég lesz az annyira különböző rovar- 

röpük átalános tulajdonairól ejteni még néhány szót.

E  röpük nem egyebek a felbör szabályos kinövéseinél, 
erek, idegek vagy ha úgytetszík, igen finom bordák által kífe- 

szitve. Akinövés ott veszi kezdetét, hol a szarvtartamú két 

utóbbi mellgyürü felső s alsó részének bőre találkozik; e két 

felbör, a helyett, hogy mindjárt összenőne, először vékony 

lemezalakban kiöblösödík, s így e lemez, a szárny két bőrből, 

a röpü külső szélein összenőtt felsőből és alsóból állván, e két 

bőr közé a testbőr egyéb anyagai s alkatrészei is , például a 

szín- és rostrétegek fölvétethetnek.

Az erek hengeridomu csatornák az alsós felső szárnybőr 

között, ezek szarusodásából származva. Ezen üregek minden

ben megegyeznek az egész rovar testében elágazott légcsö

vekkel, melyekhez közvetlenül kapcsolvák, s melyekből nyerik 

a szükséges léget, mert vagy üresek, midőn t. i. a téhelyrö- 

pűeknól a második pár röpü összehajtogatva a téhelyek alatt 

nyugoszik, vagy levegővel töltvék , s legnagyobb mértékben 

repüléskor, midőn a szárnyat kífeszitve kell tartaniok, hogy az 

a levegő verdesésére alkalmas legyen.

Némely rovaroknál, például a legyeknél, darázsoknál,
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pilléknél stb. az erek folytonosan léggel töltvék, s így a szárny 

meredt, másoknál, például a cserebogárnál, erdei poloskánál 

stb. a repülés előtt közvetlenül a testből szivattyúztalak tele.

A mellgyürüböl két föér megy mindegyik szárnyba, ennek 

tövén keresztül, s e két föér a röpüben elágazván, ezen elága

zás legnagyobb fontosságú a rovarászra nézve, mert az épen 

nem esetleges, hanem a legnagyobb szabályszerűségnek van 

alája vetve, s így a családok, nemek, sőt fajok elkülönítésére 

szolgál. Ez segít bennünket abban is , hogy a köszénhegyek 

rétegei közt talált rovarszárnyak után biztos következtetést 

vonhassunk, —  mily rokonságú viszonyban áll a legrégibb 

rovar a földön most élők valamelyikéhez.

A szárny kuliapján, habár látszólag egészen sima s mez

telen a z : nagyitóüveg segélyével apró szörmezt vehetni észre, 

mely vagy az egész felületen egyformán terjed e l , vagy bizo

nyos helyekre, olykor csupán az erek vonalaira szorítkozik, s 

e szőrök gyökereiknél fogva a szárnybör apró üregeiben ülve, 

gyakran a legszebb színek egyedüleges hordozói. A pillangók

nál e szőr ellapult s legkülönnemübb pikkelyekké a lakul, mi 

lehorzseltatván, a szárny átlátszó, színtelen lesz. Egy nagyitó

üveg az alakzatok épen oly különbféleségét tünteti elénk itt is, 

mint a röpük alkotásában.

Átalánfogva a gerínczes állatoknál a csontváz kifejlődhe- 

tése bizonyos nagyságot föltételez s e nagyság legalább is egy 

hüvelyknyi hossz; míg viszont az ízállatok a testet befoglaló 

külső váz alkatánál fogva bizonyos nagyságon túl nem fejlőd

hetnek, s e nagyság a tengeri rákoké. E törvény a rovarok és 

madarak nagysági viszonyát is meghatározza. Csak a legna
gyobb rovar éri el vagy haladhatja némileg felül a legkisebb 

madár nagyságát.

És ámbár a röpü nagyságának testhezi aránya a rovarok

nál körülbelöl ugyanaz, mi a madaraknál, de nagy számú rova

roknál ez arány a röpük javára feltűnő mértékben emelkedik, 

a test kisebbedvén s a röpü nagyobbodván. A két szárny helyett 

négynek létele is meglepöleg fokozta a rovarok repülési ké

pességét.

De mindezek mellett még egy készületre volt szükség, 

mi a rovarokat ép úgy léglakókká tegye, mint a madarakat 

csontjaik pneumatismusa. A rovaroknál a lélegzési szerv sajá

tossága képezi e készületet. A  legtökéletesebb rovarok között 

sincs egyetlenegy is, mely tüdő vagy kopoltyú által Iélegzenék. 

A  rovarban légcsövek hálózata van , mely az egész testet 

átfutván minden gyűrűben egy középponttal s hasonló elága

zással b ír, s e  középpontok a bőrön levő nyílásokkal közvet

lenül összekapcsolvák. A légcsövek itt—ott légzacskókká tágul

nak vagy végelágazásukban mind elvesznek. A bőrön levő nyí

lások száma egyik-egyik oldalon kettő s kilencz közt változik, 

és a nyílásokon át lélegzik a rovar, ezen nyomul a testbe a 

szükséges levegő. A légcső-rendszer épen oly szükséges a 

repülési tehetségre, mint az élet fentartása végett nélkülözhet- 

len légvételre.

Minden állat között kétségtelenül a rovarnak van legtö

kéletesebb repülési szerve két vagy négy szárnyában, mely 

eredetleg és kizárólag a repülés saját műszeréül alkottatott.

Egyébiránt a repülési képesség koránt sincs minden rovar

nál egykép kifejlődve; sőt igen sokaknál a röpü egyátalán fogva 

hiányzik. Az emlősállatok egy rendében, a czeteknél, tapasztal

juk , hogy lábuk nincs. Ily vízlakókra nézve a láb fölösleges 

műszer volna. így egész rovarcsaládok, a bolhák, tetvek, —  

olykor a családok egyes tagjai, némely fajok-, igen sokszor, 

mint a szorgalmas hangyáknál, a kellemetlen konyhai svábok

nál —  a nőstények a szárnyat nélkülözik. A repülés ezeknél 

az önfentartásnak nem föltétele.

310
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DICKENS (BOZ) KÁROLY.
Dickens Károly, Angolhon legjelesb regényköltője nevét 

ismeri az egész müveit világ, s munkái minden müveit nyelvre 

leforditvák. Már legelső iratai felkölték a közfigyelmet, tollát 

eredeti erő, legmélyebb lélektani tapintat, s gazdag költői kép

zelem jellemzi, mely táplálékát önmagából és a gazdag nép- 

életből merité. Született 1812-ben február 7-kén Portsmouth- 

ban. Itt atyja tengeri szolgálatban állt, kivel is két éves korában 

Londonba jö t t , hol legelső elemi oktatásait nyeré, nyolcz éves 

korában pedig Londonból Chatembe került. Mint gyermek, 

szorgalmas tanulás és a honi beszély- és drámaírók szorgalmas 

olvasása által tünteté ki magát. Atyja vagyontalan állapotban 

lévén, már jókor magának kelle keresni kenyerét, azért egy 

londoni ügyvédnél fogadott alkalmazást. E  helyzetben és ké

sőbb , midőn a gyorsírás tanulmányával foglalkozott, hogy 

valamely lapnál nyerhessen alkalmazást, elég alkalma és ösz

töne volt mind az angol népéletet legbensöbben megismerni, 

mind ismereteit oly sokoldalulag kiterjeszteni, mint az szüksé

ges egy oly pályán , milyenre készült. A gyorsírásban nagy 

előmenetelt tett, s mint a papi törvényszékek tudósítója kitün

tette magát, elannyira, hogy a „Parlamenti tükör“ folyóirat 

szerkesztőtársa, később pedig a „Morníng Chronicle“ legmun

kásabb dolgozótársa le tt, mely lap a whigministerium közlö

nye volt, ebben nyomatá ki a „ S k e t c h e s o f  L o n d o n “ 

két kötetnyi beszélyeít, mely humoristicus vázlatokat tartalmaz 

a londoni életből és hűsége, találóssága köztetszést vívott ki, 

és Dickens hírét megalapítá. Ezt követé csakhamar a „P i c k- 

w i c k  p a p e r s , “ mit heti füzetekben adott ki. Egymás után 

jelentek most meg tőle : „ O l í w e r  T w i s t “ , „ N i c k o l a s  

N í c l e b y “ , „ H a s t e r  H n m p h r e y ’s c l o c k “ , „ B a r 

n a  b y R  u d g e“ , „C h u z z 1 e w i t h “ „ M e m o í r e s o f t h e  

C l o w n  G r i m a l d i “ és „ A m e r i k a i  j e g y z e t e i , “ 

mint Amerikábam utazásának gyümölcse. A „ C h r i s t m a s -  

C a r o l l “ , „ C h i m e s “- és „ Th e  C r i c k e t  on  t h e  

H e a r t h ,  a f a i r y  t a l e  o f  h o m e “ czimü müveiben An

golhont érdeklő társadalmi kérdésekkel foglalkozik.

Dickens jelenleg Londonban lakik körülárasztva jóléttel, 

mint mely müvei után méltán megilleti. Több gyermeknek bol

dog atyja, fényes házat vezet és azt Angolhon legnagyobb neve

zetességei látogatják. Oly népszerűséggel mint ö , egy angol 

iró sem bír, müvei csak Angolhonban több 100 ezer példányban 

szoktak elkelni. 1846 óta egy nagy lap-, a „ D a i l y  Ne  wg“- 

nek irodalmi részét szerkesztő, miért első évben 5 ezer font 

sterling volt számára bíztositva , mi a mi pénzünk szerint 48 

ezer pftot tesz ! !

Legújabb müvei: „C o p p e r f i e 1 d D á v í d“ és „B 1 e- 

a k h o u s e “ „Heart times“  rendkívüli hatást idéztek elő. —  

Több munkája már magyarra is le van fordítva. —  „ H o u s e 

h o l d  W o r d s “ czímü közhasznú hetilapja a legjobb tapintattal 
van szerkesztve.

Olvasóink , kik azt hiszik valamely regényíróról, misze

rint neki magának meg kellett érnie mindazt, mit rajzol, nagyon 

meg fognak lepetní és elégületlenek lesznek egyszersmind a 

miatt , hogy e minden nemzet legkedveltebb Írójának viszon

tagságairól körülbelül semmi, s ekevés is csupán szilárd, kitartó 

jelleméről mondható e l , nem csak azért, mert keveset tudunk 

felőle , hanem mert előre föltehető , hogy kifejlődése nagyon 

egyszerű és szabályos vala. Minél több regényt él meg vala

mely költő, annál kevesebb ideje lesz azok feltalálása- és raj

zolására. A kalandos viszontagságok által zaklatott, háborgó 

lényből csak kopár képzelődések, kalandos agyrémek kelet

kezhetnek. Hol azonban a hangulatnak oly egysége és szem

lélődése uralg, mint Boznál, oly nyugalom és észlelés honol, 

mely a fel nem tűnőben, az igénytelenben föl tudja találn ia

jelentékességet, s a humornak legvalódíabb szeretetével fes

teni : ott a teremtöi szellem érintetlen- s rendületlenül trónol 

az élet változékony árjai fölött azon biztos öntudattal, hogy ö 

ura azoknak. —  Dickens személyisége- s életállapotának raj

zolására , mi egészen az ö hatásának eredménye, egy helyet 

közlünk itt a „Magazin f. Lit. d. a .“ számaiban megjelent angol 

irodalmi levelekből. —  Dickens Károly elöl áll az angol irók 

sorában. Más irók itt rendesen üzletbe lépnek az irodalomság- 

ból, minthogy a Músa csak kisérötársa, de nem vezére is egy

szersmind az írónak; csak Dickens K. tön ellenkezőleg, és a 

rapporteurségböl s a hirlap-irkálástól az önálló irodalomba 

ment át. De bár szellemdús és eredményteljes teremtményei a 

legszeretetreméltóbb népszerűségen kivül még szeretetremél

tóbb dús tíszteleletdíjakat jövedelmezének neki, melyeknél más 

nemzetbelí írónak szemeszája elállna; nem mert sokáig meg

maradni fényes szépelmészetében : folyóiratot alapíta ily czím 

alatt: „Household Words“ s ily üzletet folytat önálló műalko

tása mellett. Ö nekem a legszerencsésb szépelinészí müalkotók 

és emberek egyikének látszik lenni. A tisztelet, dicsőség, sze

retet, barátság és pezsgő dúsgazdagsága környezi öt. Köz-

Dickens (Hoz) Károly.

ponljává lön a szabadelmü aristokratia- és polgárságnak; a 

nélkül azonban , hogy humorístíkus nemtöjével közvetlenül le 

hagyná szállitni magát a gyakorlati politika és felekezetesség 

józan terére. Ily álható, igazi humoríslából minden kitelik, csak 

politikus nem , mert előbb minden szellemet ki kellene űzni 

belőle. Hogy ö titokban ülésre vágynék az alsóházban, az rága

lom. Vagy nevető éles szemeivel nem látta volna ö , mi min

dent veszthet író, ha politikussá lesz ? A  politikus irók sza

badság-ve.-ztése itt már rég kiment ugyan divatból; de hát 

Bulwer m m  jutotl-e veszélybe, hogy a vámvédök fejévé 

legyen ? Krhet-e angol írói valami kellemetlenebb ? Dickens 

K. ugyan genialisan adja elé dón Quíxolte-t; annál kevésbbé 

akar ö maga lenni azzá egykor. Az angol irók fölülállnak a 

minisztereken. Kinek ép elméje van, az nem megy le- s visz- 

szafelé az életben és törekvésben. Az embernek saját szemei

vel kell látnia Dickens életét és lakását, élet- és irodalmi állá

sát, ha fel akarja fogni, hogy ö sem az alsóházba, sem minisz
teri hivatalba nem kívánkozik. —  Fölfelé a muzeuin mögött az 

OxfoTd-Slreet-en innen pompás kis mulató erdők, berkek 

közölt számtalan csendes, urias, hosszú utczák futnak és kerin
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genek, ritkán szakasztva félbe néhány bolt által, melyek külön

ben egy pinczelakással skét emelettel foglalják el London leg

nagyobb részét. A föutczákban folyvást csörömpölő omnibu

szok , kabok és terhes szekerek itt nem láthatók. Csak itt-ott 

pattan ki valamely csinosan öltözött gentleman kevélyen a 

safety-kab-ból, mely megtestesült Merkúrként repülve érke

zők. Valamennyi házon némi várszerüség mutatkozik. Vasrá

csok mögé rejtőzködnek, melyen híd viszen keresztül a főka

puba. A többi ajtók mindannyian földalattiak, és bennök a cse

lédség, szolgálattevő lovászok, apródok és szolgálók laknak, 

kik kívülről külön ajtón és lépcsözeten járnak le. E házak közül 

némelyek már itt is emlékeztetnek London szélsőségeire, hol 

minden házfalak, vasrácsok , repkény és lombos fák s kertek 

közé buvnak. Ily pompás házat találunk déli sarkán a hosszú 

Tavistock-mulató-bereknek, mely mindenfelé ujabb berkekbe 

viszen s különösen vidám, egészséges és szellős jelleget köl

csönöz e városrésznek. Ezen élőkért mögött a Tavistock- 

berekben lakik Dickens K. Már maga a kert mondja, hogy itt 

nem közönséges gazdag angol lakik. Ö azonkívül szerfölött 

kedélyes tekintetű férliu! Maga a ház nem oly begombolt és 

emberkerülö, mint a többiek jobbára, s a nevető ablakokon oly 

barátságosan tekintget ki minden csín és fényiizésí pompa mel
lett is, hogy az ember mindjárt megbarátkozik azzal. Ez sen

kivel sem fog egyhamar történni más angol háznál. Az angol 

ház mindig be van zárva, s lakója soha sincs honn, hacsak nem 

hajlong vagy pénzt nem hoz az ember. Díckensnél vidáman ki- 

s berepülnek. Legalább a távozók nagyon kéjesen látszanak 

érezni magokat, meg elköltőitek legalább is egy üveg pezs

gőt. Dickens K. fejdelmí háztartása és vendégszeretete csak

nem közmondássá lön. Valamint az élez istene Plútóként túl

pezseg, úgy a földi javakat és életgyönyöröket is pazarul 

ugrándoztatja maga körött mindig, hol aztán a szökdelő pezs- 

gödugók sem hiányzanak. Valami megható, fönséges látnia 

embernek ily egyéniséget, ki csupán egyszerű tollával oly 

magasra szállt fel a földi életben, hogy a legfőbb s gazdagabb 

egyéniségek szerencséjüknek tartják, ha meglátogathatják vagy 

házuknál láthatják ö t, s kit a földi életörömei és szépitöszerei 

gazdagabb, izletesb teljesség- és nemesjellemüségben vesznek 

körül. Dickens a naptár szerint negyvenhárom éves. Rajta azon

ban még mi nyoma sem látszik az idő azon kegyetlen, mostoha 

erőhatalmának, mi különben oly gyakran és elhárithatlanul inger- 

kedík a negyvenesekkel. Haja még természeti épség- és liosz- 

saaságban hullámzik, arezvonásain az élez és humor ömlenek 

el, nem pedig Saturnus durva kaszájának nyomai. A sors és 

jó  humora még a mellény alatti boszuságtól (elhízás) is meg
kímélte öt. Egyenesen , legvírágzóbb , legruganyosabb férfiú

korában s úrías ügyességben áll ö ,  mi különös elönynyel tiint 
ki színpadi előadásaiban. —  O mint műkedvelő, színészetí elő

adásaival ezerekre menő font sterlinget szerzett össze, hogy 

megótalmazza kevésbbé szerencsés és szellemdús irótársait, 

kik közütt számosán éhhel haltak meg, az öregség-, de sok

szor az ifjúkorban is oly gyakori nyomortól.

(V. I.)

A SZALMASZÁL.

Ha az isten mindenhatóságát bámulni akarjuk, szemeinket 

a csillagtengerre szoktuk vetni, noha egy vizcsep szemlélete 

alkalmasabb volna erre. A közönséges nem ritkán ismeretlen, 

pedig ez a legtanulságosabb lehetne. Ugyan kinek jutott eszébe, 

hogy tekintse a szalmaszálat s ismerje meg azon a teremtő 

bölcseségét és nagyságát és csodálja az emberi szellem fün- 

ségét, mely a gyenge szalmaszálra építi testi léteiét és álla

mait, s magából a gabnaszem hullájából müképes kezeivel 

elmés müveket tud készíteni! A taposott, megvetett szalmán 

láthatni a mindennapi élet képét: a hasznost megvetik s félre

dobják , ha elkopott. Barázdában sarjadzott fö l, kicsépelík s 

összetürt tagjaival ismét visszaviszik, mint trágyát a barázdába, 

hogy hamuja új szalmanemzedéket növeljen. Ez a legszorosabb 

körforgásu élet.

Ki a hervadt szalmaszált udvarában fetrengni lá tja , nem 

gondol arra, hogy az a teremtő természetnek félig összezúzott 

csodamüve s a bolygó néptörzsek utitársa volt. A magot, mi

után évekig tétlenül hevert a gabnatárban s magához csábit— 

gatá a hamis egereket, a föld sötét keblébe zárják. Tetszhol- 

tan nyugszik e mag a barázdában, hideg eső, hózivatar rohan 

földtakarójára, s befurja magát a mag szűk fekhelyéhez. Ekkor 

lassankint valami mozogni kezd a mag belsejében ; a számta

lan sejtporocskák , melyek a mag barna takaróját körülfogják, 

idomulni kezdenek. Fölfelé törekszik, dagadoz, szétválik, erő

vel kiterjeszkedik s a boriték-tömlüczét szétrepeszti. Egy kis 

pontocska áll fölfelé, táplálkozik a liszt fölöslegéből, mely az 

új csemete bölcsőjébe van rejtve; ezen anyatej jó l esik neki, 

növekszik, szemlátomást nyújtózkodik, s a vékony csira kifúrja 

a kemény földiepeit, bogy a melegítő, s kifejtő napvilágot lát

hassa. Huss, mily hideg van a szántóföld föliiletén! Sok szen

vedést és veszélyt kell a nüvénykének kiáltania, de vitézül 

kitartja s annál torkosabban élödik a táplálékon, melyet a szor

gos anyatermészet azonnal bülcsöjébe rakott. A  nüvényke szí

nesedik, hajt, de ijedéssel veszi észre, hogy lisztes tápanyaga 

fogytán van , s hogy most már ünnün magának kell gondos
kodnia, ha nem akar éhen veszni.

A gyenge nüvényke, mitévő legyen most ? hogy keres

sen magának kenyeret ? De nem csügged e l , minden oldalra 

kiküldi gyükszálait azok oldalszálacskáival együtt, minden 

egyes szálat megajándékoz csecsbimbóval és szivóedénynyel, 

hogy a fold mellén jó l lakhassanak. Tejet ugyan nem kapnak, 

sem gyenge pépet, hanem az élet ura esőt, erre pedig napsu

garakat küld, hogy a finom kavicsrészecskék, melyek a füvecske 

mellett a talajban fekszenek, főioldassanak, s a kavicsvizböl 

ezukorvíz gyanánt ihassanak a gyükszálacskák. Megelégedve 

szívják magukba a gyükerek ezen kövízet, változásul sós vizet 

is isznak, melyet az eső az elrothadt trágyából készített, néha 

néha vílsavas meszel is nyelnek e l ; s ezen anyagból csodá

landó házat építenek, melyben a növényélet lakik.
Az ember szép házakat épit, karcsú tornyokat emel, de 

oly magasan, mint a fűszál, s e mellett oly karcsún s mégis 

szilárdan, soha sem tud építeni. És miből áll ezen üres szal

maszál ? Vegyük a górcsövet (iníkroseopium) s bámuljuk a 

művészi építményt! Megijedve szökelliink fül, mert szalmaszá

lat akartunk látni, s legfinomabb csipkeszövetet, melynek szá

lait alig veszi ki az emberi szem, látjuk magunk előtt. Csokrot 

csokorra (Masche), sejtet sejtre rak a szál; a függélyes föszá- 

lak küzütt szabályos, közünkínt keresztszálak szövék át, s küzbe 

küzbe egy finom nyilás marad meg, hogy azon a levegő be- s 

kihalhasson. De mit beszélek szálakról; azon csokorszövet 

finom csatornácskákból á l l , melyekben a nedv föl- és leszáll, 

mint az emberi test ereiben. Milliónyi ily ércsokrot épített a 

szár, s azokkal óriási tornya szálgerendái között az üres helyet 

kitöltötte; e mellett nem felejté el az emeleteket göcsük által 

megjegyezni, s hosszú keskeny levelekkel kiékesíteni, mint az 

ácsok is lobogókat tűznek ki valamely ház fülépitésénél.

A szár embernagyságu építményével készen van. Annak 

pompásnak, vihar-és esőmentesnek is kell lenni, gondolja 

magában a szár, mert ott fülül a legtetején minden gyermeke 

számára kis kamrácskát kell építenie, ott ringatni kell azokat és 

azonfülill sokáig kell azoknak a kedves napnak jó  szemébe néz

niük. Ha a madár kikölti fiait, az ember meleg ágyba teszi 

gyermekeit, a fűszálnak az övéit a mindenek anyjára, a napra



kell bíznia, hogy levegő és melegség által növekedjenek. A 

fűszál kalászát linóm bimbócskából és héjakból építi, melyek 

mindegyikéből egy finom virág sarjadzik fö l, melyek ismét a 

láthatlan virágport szórják ki. Más kicsiny virágok e virágport 

felfogják, bezárják egy szűk kamrácskába, s im e, a láthatlan 

porból dagadó gabnaszem képződik; csak egy magból 50 új 

gabnaszem születik. Honnan vette a fűszál ezen roppant nem- 

zöerejét ? Hogyan történt, hogy a magból hosszú szár, a szár

ból virágpor, a virágporból ismét mag képződött ? Ki magya

rázza meg az élet ezen idomulásait, midőn a halálból mindig 

új élet születik ? Még az ember az élet e csodáját nem fogta 

fe l ! Ö a tulajdonképení alakító életerőt még nem ismerte meg, 

habár az élet körfolyamát látta is.

A fűszál mostmár bevégezte építményét. Valóban, cso- 

daépítmény, melyet semmi építész nem fog utánozhatni soha. 

Mily magasaknak kellene lenni tornyainknak, hogy hasonló 

karcsúság mellett hasonló magasságig érjenek! Csak Muspratt 

asszony gyári kéménye Birminghamban vetélkedhetik a szalma

szállal, mert ez 406 láb magasság mellett alzatán csak 46, felső 

végénél pedig 17 láb kerületű, de e mellett 70,000 mázsányi 

súlyú, a 3 l/ 2 millió tégla miatt, melyekből föl van építve. Vagy 

megmérkőzhetik vele a glasgowi kémény, mely még magasabb 

és karcsúbb, az embernagyságu szalmaszállal, ha ezen óriási 

kéményt nem akarjuk az óriási bambuszszal összehasonlítani. 

Melyik művész tud olyan súlyos gombot tenni tornyára, milyen

nel a szalmaszál b ír ! Vihar és eső rárohan a szár tornyára, ez 

ingadoz, úgy hogy hegye a földig hajo l, de nem törik össze, 

csokrai eléggé nyulékonyak, hogy a tomboló viharral daczol- 

janak. A szalmaszál csodaépítmény, de még több is. Föl a kalász- 

kamrácskákig hajtja a táplálónedvet. Mily erővel kell bírnia e 

munkában! Melyik gőzgép képes vizet hajtani fölfelé oly ma

gasságig , mely viszonylagos legyen a szalmaszál magasságá

val? Ennek nincs gőzgépe, nincs szivattyúja, csavarja, merője 

vagy kereke; a csövecskék, melyekben a viztáplálék föl- és 

leszáll, oly végtelenül kicsinyek, hogy szára alig takarna el 

egy vonalnyí tért. Bármelyik oldalról tekintjük az igénytelen 

szalmaszált, mindenkor a teremtő csodamüvének, az életszel

lem föltárt titkának, mely a földet átlengi, találjuk ezt. Semmi 

ember nem tudna ilyesmit fölfedezni és kivinni, s ha a világ 

minden népei összeállanának, nem volnának képesek oly épít

ményt, milyen a szalmaszál, s oly vízmüvet, milyen a megve

tett fűé, véghezvinni! Minden tisztelet mellett, melylyel az 

emberi szellem fönségének s isten hasonlatosságának tartozunk, 

azon kicsinységet sem kell elfelejteni, melyben e szellem az 

isten teremtő természeti erejének ellenében áll.

Nagyszerűn s bámulandólag áll itt a szalmaszál, szerke

zetében bátrabb és müvésziebb, mint a karcsú pálma vagy az 

ünnepies tölgy. Vízből és kavicsból finom növényrostok szövete 

készült, a kő növénynyé lett, növénymagot nemzett, s im ! e 

növénymag szalmaszálával együtt táplálja az emberi nemet, 

valamint a neki szolgáló állatokat. Irtsuk ki a gabnanövénye- 

ket, s az emberek elvadulnak, vérszomjas vadállatokká lesznek, 

mert az erkölcsi életre, a családra, a törvényköuyvekre, a tár

sadalmi rendre a gabnaszál s annak művelése szolgáltatott 
alkalmat.

A régi népek, melyek a gabnafüvek segítsége által épen 

keresztülléptek az állati vadság fokozatán, hálás emléket tar

tottak főn iránta, mert ístenileg tisztelték, mint az emberi 

erkölcsi s békés élet nemzőjét. A régi germánok Thorban a 

földművelőt is tisztelték, ki a jeges tél s pusztító viharok ha

talmától szántóföldet csikart k i, s a gabnával az emberi élet 

közé társalmi rendet hozott. A  görögök nagyra becsülték De

meter istennőt, mysteríumokban ülték meg emlékét, s úgy 

tekintették ő t, mint a fegyelem, erkölcs, törvényszerűség és 
család ajándékozóját. — A földművelés gabnaszáraival követi 

a népeket vándorlásaikban, a földműveléssel vallási hagyomá
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nyok jönnek, a gabnaszállal pedig templomok , városok és —  

művelődés. Amerika öslakója elveszti vadságát, s polgárisul, 

mihelyt buzogánya helyett ásót vesz kezébe, sőt a házi állatok 

is elvesztik eredeti vadságukat, ha a gabnaszár gyümölcsével 

tápláljuk azokat. Mióta Island elvesztette földművelését, régi 

műveltségében hanyatlott, s vadságba sülyedne, ha a külhoni 
összeköttetéstől el volna zárva.

Gabnaszárak bírásáért s termesztéséért mozog a polgá- 

risult népek egész élete. Szorongó várakozásban tekintenek a 

szárak növésére. Jön dermesztő hideg, mindent elmosó eső s 

összezúzó jégeső, ezek elpusztítják a vetéseket, —  s oh, hány 

ezernek kell szükséget szenvedni! Szívszaggató jelenetek lép

nek napvilágra, a gyermekek a szalmaszál gyümölcséért ese

deznek s a szomorú atya nem tud adni! Gabnahiány egész 

népeket lázas nyugtalanságba hoz, vad lázadások, mint a vul

kán tüze, törnek k i; erőszak, fosztogatás, gyilkolás fenyegeti 

a társalmi rend kötelékeit, ha a szalmaszál nem hozott gyü

mölcsöt. —  Kinek keze van, az iparkodik részt nyerni a gab

naszár aratásából. Egyik poros könyveibe mélyed, a másik a 
törvénykönyveket tanulmányozza , más az ecsetet vagy vésüt 

fogja, ismét más a gyalut vagy az ostort kezeli vagy a dühöngő 

tengerre bízza magát törékeny hajójával, —  mind csak azért, 

hogy munkájok bérét a mező gyümölcsével cseréljék ki. A 

gyöngyhalász a tenger mélyébe ereszkedik, hogy fölszedje a 

habareztörzsöknek becses állatgyümölcsét, a bányász földalatti 

vápákban keresi az aranyat, a kötéltánczos meglepő művészi 

darabokat gondol k i,  a művész remekműveket teremt, a hor

dár testi erejét ajánlja, —  mindazért, hogy részök legyen a 

szalmaszál gyümölcseiben. Mit hallunk, látunk s mit tesznek, 

beszélnek, vagy kigondolnak az emberek, mind azon megvetett 

szalmaszár kedviért történik.

Roppant hatalom rejlett mindenkor e szalmaszálban az 

ember tevékenységének fölkeltésére. Hogy azt könnyebben 

termeszsze, az ember megszelídítette a lovat, a bikát, a juhot; 

kitalálta az ekét a boronát, a cséplő és vetögépet, szekereket 

s terheshajókat. Hogy háboritlanul gondoskodjék vetéséről, 

lemondott a bizonytalan barangóéletről, kunyhót épített, csa

ládi tűzhelyet alapított magának, a gabnátadó istennek oltárt 

készített, vigyázott a csillagok mozgásaira, szélre s időjárásra, 

napokat és éveket számlált, felosztotta a munkát, a mint az 

egyik kézműves az ő számára szekeret, a másik igát, a har

madik házat készített. Hogy a nehéz aratási áldásból távollevő 

embertársainak is juttasson, az őserdőkbe utakat vágott, csa

tornákat ásott, magtárakat épített, gőzgépeket fedezett föl, 

újságokat írt, rendezte az államgazdászatot, törvény és ható

ság által biztosan élvezhette javait, de megtámadtatáskor szán

tóföldjéért s ennek járulékaiért lelkesült csatára szállt. Az ara

tás teljében nem felejtkezett meg a szegényekről is; e mellett 

kedve telt abban, hogy házát szép bútorokkal, szellemét pedig 

ismeretekkel ékesítse. A szalmaszál, mint valami bűvös páleza, 

az egyetemes emberiséget mozgásba hozza, találékonynyá, eré

nyessé és buzgóvá teszi az embert; táplálja a testet és lelket. 

Kereskedést, ipart, művészetet, tudományt, hitet s államéletet 

teremtett s föntart a szalmaszál.

Ez a szellemi m ű, melyet véghezvisz a szalmaszál, ez a 

szellemi mozgony, mert ismereteket, társalmí erényeket hoz 

mozgásba a társalmakban. Korunk is nevezetes kérdéssel fog

lalkozik, a gabnavámmal vagy kereskedési szabadsággal, mely 

egyik legfontosabb kérdésnek tekintendő. A rendek közti harcz 

a szárazföldön is tulajdonkép a gabnatermesztő s gabnaeladó 

között foly, mert ezek mindegyike nagyobb hasznot akarna 

huzni a szántóföldből. A legkisebből s legígénytelenebből a 

legnagyobb s legfontosabb lelt, mióta azt az ember tevékeny
sége tárgyává, s gondolaljai rugonyává tette. Egészen más ter

mészetűek, csendesek, gyengék, tunyák azon népek, melyek 

fagyűmölcsből élnek. Meddig a kényuri hatalom (despotismus)
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és szolgaság terjed, rizszsel táplálkozik az ember, de hol sza

badság, államéletbeni mozgékonyság, szorgalom s fejlődés 

utáni törekvés uralkodik, ott az ember rozsból és búzából ké

szít magának legfőbb eledelt.
A szalmaszál áldásai nagyszerűek, de a mondottakban még 

nincsenek kimerítve, mert az ember nem tartja kevésnek a 

szalmát, hogy azon szellemi erejét gyakorolja, s bebizonyuljon 

itt is, miként az ember az értéktelenből is tud értékeset készí

teni. Azon kalap, melylyel a hölgy tetszelg, szalmából van 

fonva, melyet e czélból termesztenek, szárítanak, meghasítnak 

s földolgoznak. Toskana Arno-völgyében, Velencze mellett, 

Sveíczban, Francziaországban, Belgiumban, Angol- és Német

országban ezer és ezer kéz foglalkozik szalmakalapok fonásá

val. Fáradságos munka a törékeny szalmát hajlékonynyá tenni, 

meghasitni s legfinomabb, legmüvészibb szövetté készíteni. 

Egyik hölgy sem sejdítí, ki a divatszerű kalapot hordja, hogy 

a gazdagok ezen ékszerét a szegények készítették, s hogy az 

annahegyi lány tán 14 napig vesződött a fonás fáradságos 

munkájával, mielőtt azt Drezdába adhatta, hogy a találékony 

divatárusnő a szövetnek divatszerii alakot adjon.

Ünnepek alkalmával szalmakendövel teríti be a földmívelő 

asztalát; az arató és kaszáló elkezdi terhes munkáját, kalász

ból bokrétát tiiz kalapjára, míg a matróz nem nélkülözheti a 

széles karimáju szalmakalapot, hogy ez a forró nap sugaraitól 

megvédje öt. A z , mi a divathölgy kényes, erősen illatozott, s 

eziist tűkkel, repülő szalagokkal kicziczomázott fejét, valamint 

a szurkos matróz borzas haját fedi, egyszersmind legpiszkosabb 

szolgálatra is használtatik. Mint valami vámszedö, fekszik az 

ajtó előtt a szalmaszönyeg, hogy tapossanak reá s rajta letö

rüljék a saruk piszkait és sarát. Ugyanazon szalmával, mely

ből az orosz finoman csengő szalma-hangoráját ( h a r m o n i k a )  

készíti, göngyöli be a kufárnő az eladott heringet, avval tömi 

ki a paraszt ágyát és saruját. (K — i.)
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JAPÁN SZOKÁSOK.

Minden országnak vannak kü lön  szokásai,

De a jó  cselekedeteket m indenütt becsülik.

( J  a  p  ájn m o n d á s ) .

Volt idő, midőn az emberek azt gondolták, hogy idegen, 

tőlük külünbüző, kivált csak névről ismert népek egészen más 

lények, mint milyenek ők. Volt id ő , midőn pogány nevezettel 

emberi szürnyet képzeltek az emberek. Ezen idő elmúlt. Az 
idegen, a vad, a pogány népeket n jm  csak emberekül, hanem 

hozzánk hasonló emberekül ismerjük; a különbség csak a mű

veltség fokozatában, de legkevesbbé sem teremtetésben, vagy 

isteni végzetben alapszik. Az összes emberiség hasonló eszme 

szerint, hasonló elvből teremtetett; minden embernek van 

értelmi fogékonysága és szabad akarata. Hogy pedig az értelmi 

élet forrásához, a természet szelleméhez, az istenhez , szinte 

egyenlő viszonyban állnak az emberek, bebizonyul onnan, hogy 

ha egyes, a föld különféle tájain lakó népek külön sajátságok

kal is bírnak, életök nyílvánulásának lényege megegyez más 

népekével. A j ó , az erényes mindenütt becsiiltetik, a rósz, a 

vétkes mindenütt utáltatik. Az összes emberiséget úgy kell 

tekintenünk, mint egy é s z c s z m é t , melynek az egyes népek 

csak egyes tüneményei, sajátságai. Ennélfogva az átalános 

művelődésre nézve szükséges a népismeret. Eredeti népek 

ismeretéből tanuljuk, mily hatással volt reájuk a természet, 

tehát mi a természet utalása az ember életében. Müveit népek

nél az értelmi fejlődést tanuljuk és saját fölfogásainkat, értel

münket, életünket tágítjuk, nagyobbítjuk.

A japánokat eredeti népekül kell tekintenünk hazájokban. 

Eredeti népeknek pedig azokat nevezzük, melyek ősidőktől 

ugyanazon a földön laknak, s másoktóli szármozásuk sem tör

ténelmileg, sem nyelvileg be nem bizonyítható. A japán nyelv

ben csak chinai sajátságokat lehet találni, de ez onnan magya

rázandó, hogy műveltebb chinai gyarmatok telepedtek meg 

náluk, azonfölül a budha-vallás is a szomszéd tartományokból 

származott á t, s ezen különféle beoltásból eredett a mostani 

japán nép egészen chinai jelleggel. A japán egészséges szín

nel bir, de ez sokszor ólomszínbe megy át. Szemei kicsinyek 

és ferdén állnak, de még sem oly mélyen a fejben, mint a d u 

naiaknál. Orra tompa s fölfelé á lló ; arczai szélesek, szemöl

dökei vastagok. Átalán véve arczulata durva és komor, de az 

ifjúság piros színnel s szép fekete sima hajjal bir. Termete 

középnagyságú, lábai nagyon otrombák. Erkölcsi tekintetben 

roppant dicséretet vívtak ki a japánok sokaktól. A becsület min

den cselekvésök alapja, ez egyszersmied azon forrás, melyből 

legtöbb erényök és bűnök származik. Nyiltszívűek, barátság

ban hívek, bőkezűek a pazarlásig, szolgálatkészek, nagylel- 

küek, udvariasak, és a dunaiakkal épen ellentétben, legke

vesbbé sem vágyakodnak gazdagságra, miért a kereskedést is 

kevésre becsülik. Ezen tulajdonságokból származik az , hogy 

müveit nemzeteknél a néptömeg sehol nem oly szegény, mint 

Japánban, de szegénységüknek anyja az önzetlenség, azért 

azt erényesnek nevezhetjük. A közünséges japánnál csak azt 

fogjuk találni, mi legelkerűlhetlenebb életére, de kunyhójában 

e mellett legnagyobb tisztaság uralkodik, —  oly tünemény, 

(tisztaság szegénység mellett), melyet sokan lehetlennek tarta
nak. A  gazdag ország terményei mind a fejedelem birtokába 

jutnak, de ez oly czélokra fordítja azokat, hogy gazdagságát 

senki sem irigyli. Anyagi szerencsétlenség legkevésbbé sem 

rövidíti meg a szerencsétlennek becsületét a nép e lő tt, nem 

úgy mint az európai társalmakban.

A barátsági kötelességek ép oly szentek Japánban, mint 

a házas élet jogai. A japáni nem retteg semmi veszélytől, ha 

barátjának védelemre vagy segélyre van szüksége, és a leg

borzasztóbb kínzások sem képesek kicsikarni a gonosztevőtől 

bűntársai nevét és tetteit. Ki haszontalan üzletet kezd, mások

ról roszat beszél, vagy fecsegő, annak nincs becsülete. Sze
rencsejátékokat nem tűrnek, mert ezt gyalázatos szerzésmód

nak tartják. Van azonban árnyékoldala is a japánnak. Bizalmat

lan, makacs, boszúvágyó a legmagasb fokig, s szélső szegény

ségének daczára roppant kicsapongó. De nem nehéz öt a jó  

útra visszatéríteni, mert erényes hajlamai vannak. Szereti hal

lani az igazságot, habár gyengeségeit, vétkeit vetik is szemére; 

azt akarja, hogy hibáira s kötelességeire emlékeztessék ö t , ha 

azokról elfelejtkezett, sőt e jellemtulajdonságot oly magasra 

csígázzák, hogy a főbbek különös meghitt egyént tartanak 

mellettük, hogy ez vigyázzon viseletűkre, s ha szükséges, dor

gálja meg őket. llítkán hallani valamelyiket, hogy panaszkod

jék, habár legnagyobb szerencsétlenség érte is öt. Higgadtsá

guk csodálatossággal határos. Az anya kimondja fia fölött a 

halálos ítéletet a nélkül, hogy arczulatán legkisebb kedélyza

vart mutatna. Jaj nekünk, ha egy japánt ellenségünkké tettünk. 

Barátságos arczulattal jár mellettünk , minden jó t mond felö

lünk, sőt szívességet is tesz velünk. De boszúszándokát egy 

pillanatban sem felejti e l; hanem talált alkalmat boszúját kitöl
teni, annak kötelessége fiára száll.

Nevezetes jellemvonása az minden népnek, kirivólag a 

vadaknak, hogy magokat tartják a föld első népeiül. így a grön

landi, eszkimó, az indián. A japánok is sokat tartanak magok 

fe löl, de annál kevésbbé becsülik az idegeneket, nemcsak 

azért, mert magokat a föld első népéül tartják , hanem , mert 

ők senki segítségére sem szorulnak, és semmitől, a haláltól 

sem félnek. Ily önérzet bizonyosan nagy önbizalmat s önbe

csülést ont a kedélybe. A tulajdon élet kicsinylése keménynyé,
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irgalmatlanná, sőt kegyetlenné teszi a japánt mások iránt, roko

nait sem véve k i ; ezen tulajdonság miatt egyszersmind köny- 

nyelmii s állhatatlan is lesz makacsságból. Nem ok nélkül neve

zik a japánokat ázsiai angoloknak. E két nemzet között orszá- 

gilag is van hasonlóság; az európai-ázsiai szárazföld nyugati 

oldalán fekszik Angolhon, a keleti oldalon pedig a japán szi

getország. Angolhon európai népessége is körülbelül annyi, 

mennyi Japáné (25— 30 millió). Büszkeség, gög, elhatározott

ság, mely vadsággal határos, kiváló jellemvonása minden japán

nak. Ha halálra van Ítélve, nem engedi, hogy a hóhér testé

hez nyúljon, hanem, miről alább bővebben fogunk szólani, leg

kisebb megszeppenés nélkül maga főlhasitja hasát. Mily gyáva 

és félénk a chinai, oly rettenhetlen és bátor a japán !

A japánok külső magaviselete, mindig éber szellemök, 

szabad, fesztelen tartásuk kellemessé teszi a társalkodást velők, 

s társas tulajdoságaikban a legműveltebb európai nemzetek 

mellett foglalnak helyet. A társalkodás nálok minden. Egyik a 

másiknak vendégül ajánlkozik, a vendégség nagy pompával 

rendkívül hosszadalmasan megy végbe, de a mértékletesség 

ellen még sem vétenek. Igen sok inas szolgál az asztalok körül, 

s még sem történik semmi zavar. Ezen vendégségeknél, mint 

Chinában, nagy fényűzés uralkodik, minden tál selyemszala

gokkal van fölpiperézve, semmi szárnyas siilt nem jő  az asz

talra a nélkiil, hogy csőre és körmei nem volnának megara

nyozva, a többi is a maga módja szerint föl van ékesítve. Mint 

Chinában, étkezés alkalmával zenének nem szabad hiányoznia; 

átalán minden megtörténik, mi a szemeket és füleket gyönyör

ködteti , de az ételek megválasztásában és különféleségében a 

szájról nem gondoskodnak annyira, mint Chinában. A japánok 

szakadatlanul azon törekszenek, hogy nemtelen szenvedélyeiket 

győzzék le , tökéletesítsék s nemesítsék magokat. A szülök 

igyekezete a gyermekek növelésében, a papok fáradhatlansága 

az erkölcsösség és hit elveinek terjesztésében nagyobb nem 

lehet, mint mekkora valósággal, de nem is találunk sehol (ki- 

vévén Chínát) a gyermekeknél oly nagy szeretetet, tiszteletet 

és alázatosságot szülőik s erkölcsi elöjáróik iránt,m inta japá

noknál. A mondottak után nagyobb fény-mint árnyoldalt lelünk 

gondolkodásukban s cselekvéseikben , azért legkevesebbé sem 

csodáljuk , ha a japánok egy régibb ismertetője következőkép 

kiáltott fel: Soha sem végezhetem el, ha elkezdek a japánokról 

beszélni, mert ők szívem gyönyörűsége ! •_____________

A két nem s a külön

féle osztályok ruházata sza

bására nézve nagyon hason

lít egymáshoz, a különbség 

csak a színben, pompában s 

a kelme értékében van. E 

ruházat igen sok bő felső- 

öltönyből á l l , egyik a másik 

fölött; az alsóbb osztályuak- 

nál vászonból vagy fagyap- 

szövetből.a felsőbbeknél pe

dig mindig selyemből. A leg

felsőbb öltöny mell-és hát

oldalán a családi czímer van 

kíhimezve. Egy öv az egész 

ruházatot a testhez szorítja.

Rendkívüli hosszuk és bővek 

a karinányok (Aermel); ezek 

azon része, mely a karról 

le lóg , alól össze van kötve 

és zseb gyanánt szolgál. A j«pi„ok.
főbb osztályú némberek ki

rívóbb színeket választanak, mint a férfiak, s ruházatuk szegé

lyét czafrangokkal s hímzéssel ékesítik ki. A főbb rangú férfiak 

vállukon keresztül tisztiövet viselnek, melynek hosszúsága a
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viselő rangját mutatja. Minél hosszabb, annál nagyobb úr, annál 

kevésbbé kell magát üdvözlésnél meghajtania. Ezekhez járul 

még a díszruházat. A szobában egyedüli lábmezük a botos. Ha 

kimennek, sarukat kötnek lábaikra, melyek fölötte kényelmet

lenek, mert az egész szalma-, gyékény-, vagy fatalpból áll, 

mely egy fölálló szeg segítségével a botoshoz erősittetik, Innen 

származik bátortalan járásuk. Házba lépve, azonnal levetik 

saruikat. A fejék a ruházatban a két nem között legfőbb különb

séget képez. A férfiak fejők tetejét s a homlokon felül egészen 

lenyirják, s a megmaradt hajat bojtként kötik össze a kopasz 

fejtetőn. Ezen átalános szokástól azonban a budha-papok és az 

orvosok eltérnek, mert ezek egészen lenyirják hajukat, míg a 

sebészek egészen meghagyják, s egy göcsbe kötik össze fejők 

tetején. A némberek buja hajukat csalma (turbán) alakra ren

dezik, s igen szép, de roppant nagy (15 hüv.) tekencztüket 

dugdosnak bele. Minél dúsabb ezen ékszer, annál becsesb a 

hölgy díszruhája. Drága köveket nem hordanak. Az arczokat 

pirosra és fehérre festik, az ajkakat pedig bíborszínre; ehhez 

járul még, hogy a férjes japán hölgy feketére festi fogait, szem- 

szőrét pedig kitépi. Sem a némberek sem a férfiak nem hor

danak, utazáson kívül, föveget, és pedig hiúságból nem, mert 

hajéköket nagyon szépnek tartják. Árnyéktartóul legyezőt 

viselnek, mely a japánoknál nagy szerepet játszik, s nincs 

egyén (férfi és némber), kinek övében vagy kezében nem 

lehetne egyet látni. A katonák és papok épen úgy hordoznak 

legyezőt, mint a legszebb hölgy. A koldus legyezőt nyújt az 

alamizsna átvételéért. A legyező az arszlánnak sétabot gyanánt 

szolgál, a tanítónak vesszőül rósz gyermekek számára. A főbb 

rangú férfiak nagy fényűzést űznek kardjaikkal s tőreikkel, 

melyeket övükben hordoznak. Ezek markolata mindig gyémán

tokkal és gyöngyökkel van kíékesítve. E ruházat századok óta 

változatlan maradt. A divatot kelet különösen nem akarja ismerni 

polgárisul! állapotában sem; csak m i, magyarok, majmoljuk 

ebben nyugatot, pedig nyugat minden divata sem képes szebb 

öltönyt szabni termetünkre, mint milyent ázsiai, keleti őseink

től öröklöttünk. A ruhaváltozás maga legtöbbször megmutatja 

a jellem változását. Jellemünkből is kivetkőzünk, ha sajátságos 

ruházatunkat idegennel cseréljük föl. Ez lélektani tény, mely

nek kimutatását szívesen átvállalnám, ha tárgyam korlátolt tere 

azt e helyt megengedné. Alkalommal még megragadhatjuk e 

tényt, most annak megérintése is elég a gondolkodóknak.

A japánok ruházatát azonban legkevesbbé sem lehet szép

nek nevezni, mert a termet egészen elvesz annak tágasságában 

s alaktalanságában. Esőköpenyeket rendszerint olajba mártott 

papírból készítenek. Esernyők is vannak szokásban. Harisnyá

kat nem kötnek, hanem összevarják a gázon (lábikrán). Fehér

neműt, milyen a miénk , különösen ingeket nem ismernek , de 

testök tisztasága e miatt még sincs veszedelemben. Kezkenőik 
fehér irópapírból állanak. Gyászszín nálok a fehér. A gyér sza

káit borotválják vagy kitépik. Ezekhez hozzáadhatjuk: a japán 

jobbról megy lovára, s azon gyakran keresztbetett lábakkal 

ül. Házban jobban, csinosabban vannak felöltözködve, mint ha 

kimennek. Lábaikkal köszöntenek. Előkelő személyek előtt a 

földre borulnak, fejőkkel érintik az üdvözlöttet s tova másznak 

mellette. A szertartásokat átalán igen szerelik. Ha valamely 

előkelő hölgy látogatásra indul, mit egy évben csak egyszer 

szabad tennie, akkor kólyában (gyaleghintó) viteti magát, mely 

számos kísérettel van körülvéve. Igen sok leány nagy meden- 

czéket visz drága kezkenőkkel, papucsokkal s más tárgyakkal; 

akólya melleit mennek a nagyságos asszony szobalányai legye

zőkkel, napernyőkkel stb.
A japánok, koredíak és chinaiak Keletázsíának egyedüli 

müveit népei. Értelmi lelkiségeiben a japán legkevesbbé sem 

áll hátrább nyugali szomszédjainál, sőt ezeket még fölül is 

múlja. Sok esetben az európaiakkal megmérkőznek. Japánban 

is uralkodik ugyan az elszigetelési rendszer, de még sem oly
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szigorun, mint Chinában. Európai műveltségre és tudományos

ságra nagyon fogékonyak. A hollandokat Deszima szigeten 

gyakran meglátogatják a császári csillagászok és orvosok, 

kíváncsian tudakozódnak a tudományok haladásáról Európá

ban, és feleletükben meg kérdésükben annyi ismeretet tanúsí

tanak, hogy a hollandok csodálkoznak azon. A holland nyelvet 

tökéletesen értve e japán tudósok, ezen nyelven tudományos 

könyveket kértek; többször adtak nekik , többi között Laplace 

hires munkáját az ég gépezetéről, mely több más munkával 

japán nyelvre fordittatott. Hogy mennyire haladt előre Japán

ban az átalános művelődés, az is bizonyítja, hogy alig van egy 

ember, ki nem tudna olvasni és irni, ki nem tudná hazájának 

törvényeit. Különös szeretettel űzik országuk történelmét és 

földrajzát. írásra nem tollakat , hanem ecseteket használnak. 

A  leveleket egymáshoz ragasztott vékony papirszeletekre irják, 

melyek gyakran öt röfnyi hosszúságúak. A köztanitás a papság 

kezében van. Ez viszi az ifjúság nevelését egészen. Köztano

dáik száma nem oly nagy, milyen a tanítványoké. Három-négy

ezer tanítvány egy intézetben semmi szokatlan. Nagyobb váro

sokban magasb tanintézetek, egyetemfélék, könyvtárak vannak.

A japánoknak nagyon élénk képzeletük van. Az emberisme

ret nehéz tudományát jó l értik. A nyilvános szónokok olyany- 

nyira megindítják a hallgatóságot, hogy nem ritkaság, misze

rint egy egész gyülekezet sir. Ekesszólásuk mellett a költé

szetben is kitűnnek , különösen pedig színmüvekben. Színmü

veik vagy inkább dalműveik, mert minden roppant zajos zene

kar kíséretében adatik elő, fölvonásokra és jelenetekre vannak 

osztva, előjátékkal is bírnak, hol a darab egész terve foglal

tatik, de végét, hogy a közönség várakozásban maradjon érin

tetlenül hagyják. Á színpad jelenzete szép s a színmű minősé

géhez van alkalmazva. Minden darabnak vannak közbenső játé

kai, melyek tánczból vagy bohózatból állnak. Mind a szomorú-, 

mind a vígjáték mindig erkölcsi czélt tart szem előtt. A szo- 

morujáték irálya komoly, határozott, tárgya közönségesen az 

istenek vagy hősök történelmi regéjéből van véve. Színészek, 

ifjak és leányok, mely utósók, miről alább bővebben fogunk 

szólni, nevelésüket kéjházakban nyerik. Színjáték legkedve

sebb mulatsága a japánoknak, mely valóban elég magas fokra 

is fejlődött. Minden városrésznek van saját színháza, mely köz

költségen tartatík fenn; a művészek és nézők nagy pompával, 

zenészektől és tánczosoktól kísérve, kik az úton mutatják mű

vészetüket, mennek előadásokra, vég után ismét körmendi 

rendben térnek haza. Némelyek azt mondják, hogy az előadás 

körülbelül csak egy óráig tart, mások pedig, hogy kora dél

után kezdődik s késő este végződik. A színészek gyakran a 
földszínre mennek, hogy fitogtassák magokat. A nézöhülgyek 

játék alatt kétszer, háromszor változtatják ruhájokat, melyeket 

szobalányaik visznek utánuk. A színészeket nem becsülik, de 

jó l fizetik, mint csaknem mindenütt.

Művészetben nem tettek nagy haladást. Vannak kő- és 

fémszobraik, de ezek idomtalanok. A japán festész gyorsan 

fest, de festészetük csak állatokra, virágokra, gyümölcsökre 

s más természeti s művészi tárgyakra szorítkozik. Olajfestés 

és távrajz ismeretlen elöltök. Munka mellett énekelnek, a ném- 

berek énekeiket szamszíeval (pengedüféle) kisérik. A táncz 

nagyon merev. Az ipar mezején sokat nagy gonddal űznek, 

mint bányászatot, selyemtenyésztést és fagyapszövést; sokat 

az európaiaktól tanullak, mint hév-, légsúlymérö s távcsövek 

készítését. Sokban nagy tökélyre vergődtek, mint aczélmun- 

kákban s fénymázolásban (lakkirozásban). Házaikban a szobák 

különválasztására szolgáló falak mozgékonyak, úgy hogy a 

szobákat tetszés szerint nagyobbithatják vagy kisebbíthetik. 

Ezekben kevés a bútor, de nagyon tiszták s szőnyegekkel van

nak beterítve, mert, mint már megemlítettük, csak harisnyában 

járnak a szobában; a szobákból az ajtók mindig karzatra vezet

nek. Üvegablak helyeit olajba mártott papírt alkalmaznak, rósz

*  N A G Y  V I L Á a  K É P E K B E N , V .  F Ű Z .

időben pedig fatáblákat, mikoris a szoba térmészetesen egé

szen sötét lesz. Az erős hideg daczára nem ismernek kályhá

kat vagy kandallókat, hanem csak szenesfazekakban táplálják 

a tüzet. Egy lyuk a háztetőn kéményül szolgál.

A japán tudósok szorgalmas írók, s van sok köz- s ma

gán könyvtár. Az ott található könyvek hazai törvényhozásra s 

történelemre, az erkölcsre, hittan- s gyógytanra vonatkoznak. 

Mindamellett nem mély gondolkodók s csak kevés bölcselem

mel foglalkoznak, mely a chinai világbölcs (Kon-fu-tse) Kon- 

fucíus elveire van fektetve. Sem az érzéktúli bölcselemben 

(metaphysika) sem mennyiségtanban, sőt a természet- és ég

tanban nem vitték sokra, de megvan bennük a hajlam és vágy 

tökéletesbülní, s azért haladásuknak nincs természeti korláta. 

Állatkörük (Zodíacus) 12 jegyre van osztva: egér, bika, (ez 

a miénkkel névleg és helyileg megegyez), tigris, nyúl, sár

kány, skorpio, ló, juh, majom, kakas, kutya és disznó * ). Ezen 

jegyek neveit alkalmazzák az órák megnevezésére is , azért 

nem csak a napot, hanem az órát is saját névvel jegyzik föl. 

Egyébiránt náluk a nappal napfölkeltekor kezdődik s napnyu

gatkor végződik, s ezen időköz, valamint az éjszaka is , hat 

egyenlő részre van osztva. Az ev kezdete téli fordulatkor van 

(dec. 21). Holdhónapok szerint számítanak (mint a zsidók), 

melyek 29*72 napból állnak, azért 19 év alatt 7 szökő, azaz

13 hónapos évük van. Mihelyt a fiatalság hazakerült tanodá

jából, életpályát választ. Nagyon szeretik a katonai állapotot, 

mert igen sok szertartással van összekapcsolva, noha elzárko- 

zottságuk miatt külháboruba nem keverednek. Lehet mondani, 

a japán született katona, s a fegyverkezelésben csakhamar 

tükélyre jut. Semmi nem fekszik annyira szivén, mint fegyvere, 

melyet még alváskor sem tesz el maga mellől. A puskát csak 

az európaiak által ismerték meg.

A japánok legnagyobb ügyessége s fáradhatlan szorgalma 

sehol nem mutatkozik oly nyilván, mint hegyes, sziklás, ter

mészetiig legkevesbbé sem legkedvezőbb mezőik megmunká

lásában. Egy talpalatnyi földrészt sem hagynak munkálatlan 

pangani; nincs nálok ugar, a kopasz sziklákra növényzetet 

varázsoltak, sőt a törvény azt kívánja, ki földeit munkálatlanul 

hagyja, azokat elveszti. A  trágyázás itt is, mint Chinában, leg

nagyobb fokban van kifejlődve. Kiusíu, Síkokf és Nípon szige

tek képezik az ország fölümegét, ezekhez járul még vagy 4000 

kisebb sziget, melyek a nagyok körül fekszenek. Kiterjedését 

határozottan nem tudjuk, fölületes vizsgálatok után 5305— 7520, 

a szigetekkel együtt 11,500 négyszög mérföldre teszik. A 

számos folyónak gyors és rövid folyása van. Vidékeinek szép

ségére nézve nagyon dicsérik Japant, és Sveiczczal meg Olasz

honnal hasonlítják össze. A réteken és a gondosan rendezett 

és megmunkált kertekben sok virágot láthatni legkülünfélébb 

fajokból, az országutakon is pompás virágú fák vannak ültetve. 

Roppant gondos megmunkálás s nagy kiterjedés miatt alig ter

mesztenek valahol különfélébbet, mint Japánban. Termesztenek 

mindenféle gabonát, de legfőbb termesztésük mégis a rizs; 

ezenkívül búzát, árpát s fagyapot nagy mértékben, azután jön 

a theatermesztés, olajnövények és dohány. A mezők különféle 

része szederfákkal vannak beültetve selyembogártenyésztésül. 

A selyemtenyésztés igen régi s fontos iparágot képez; ide 

tartozik a kámfortermesztés is. De szölömivelés nincs, s 

a gyümölcsfák nemesítésére kevés gondot fordítanak. —  

Gesztenye, narancs, czítrom s hasonló gyümölcs bőven 

van ; így minden züldségfajból: káposzta, borsó, répa, hagyma, 

retek (15 fontnyi nagyságig), gomba, dinnye stb. Termeszte

nek lent és kendert is , úgy szinte theát is , mely azonban nem

* )  Ide jegyezzük az állatkor jegyeinek neveli japán nyelven azon sor

ban, m in t azokat fönn elíadtuk : Ne, Uslc, Torra, U , Tats, Ml, H um a. 

Tstitsusle, Sár, Torri, In u , J i.
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oly j ó ,  mint a chinai; a papirfa leveleiből készítik a papirt, a 

fénymázfából pedig a legszebb fénymázt (Lack). Délfelé gyak

ran kétszeres rizsaratást nyernek egy évben. Ez leginkább a 

müleges öntözések következménye. Japán annyira megmun

kált , hogy vadállat kevés találtatik benne; mégis említenek 

rókákat, farkasokat, medvéket, vadkutyákat és zergéket. A 

marhatenyésztés nem valami különös, s majdnem egyedül lóra 

és szarvasmarhára szorítkozik. A ló kicsiny, de szép és gyors. 

Ökröket és teheneket csak földmívelésre és vonásra használ

nak. Juh és szamár náluk nincs. Sertés- és marhahúst vallási 

fölfogásból nem igen esznek. Vajjal és tejjel sem élnek. Macska 

és kutya Japánban szinte úgy háziállatok, mint nálunk. Nagy 

kiterjedésben foglalkoznak a halászattal, de vadászatot csak 

mellékfoglalkozásul, időtöltésül űznek. A bányászat nagy virág

zásnak ürül; arany nagy mennyiségben aknáztatik ki, de ezüst 

kevesebb; vannak továbbá vas-, réz-, ólom-, higany-, hig— 

kéneg-, (cinnóber-), horgany- és kénbányák. A tenger sót és 

gyöngyöket ad. Minden bányatermék közt legbecsesebb azon

ban nálok a réz, s ez oly nagy mennyiségben van, hogy gyak

ran vas helyett használtatik.

Táplálkozásra nézve a különféle vallásfelekezetek között 

kölönféle szokások uralkodnak. Egy 794-diki törvényük azt 

mondja: Az egész országban megtiltatik akármely állatot meg

öln i; —  oly törvény, melyet aligha tartottak meg átalánosan. 

Mert ha egyes hitfelekezetek nem is esznek marhahúst, más 

hússal azért mégis élnek. A zsíros húst és eledeleket átalán 

nem szeretik. Feltűnő, hogy a japánok nem ismernek malmo

kat, s azért kenyeret sem esznek; ezt rizsből készült tésztával 

pótolják. Theát minden alkalommal, ebéd közben is isznak, bor 

helyett pedig rizsből készítenek szeszesitalt, mely szakkinak 

neveztetik, s nagyobb mennyiségben részegitő. Villa helyett 

kis botocskákat használnak; étkezés előtt és után gyakran 

imádkoznak.

A kormányzás kényúri és hűbéri. A japánok azon meg

győződésben éltek s élnek most is , hogy uralkodócsaláduk 

egyenesen az égből szállt le , s telepedett meg az országban. 

Császárukat mi Dairinek nevezzük, ott pedig Ten si (az ég fia) 

nevet visel. Ez, mint a khalifa, egyesítette magában a vallási 

és polgári hatalmat. Dairí név különben annyit jelent, mint a 

„palota belseje,“ a császárt így azért nevezik, mert annak 

nevét nem szabad kimondani, mely egyébiránt a nép előtt titok

ban is marad. Oly sok hivatalnak egy személybeni egyesítése 

nem akadályozhatta, hogy családi és polgári háborúk ne szár- 

mozzanak, melyek már a tizenkettedik század utolsó harmadá

ban oda vitték az ügyeket, hogy Joritomo, egy szerencsés 

vezér, elragadta a császártól a világi hatalmat. Későbbi hábo

rúk tökéletesítették a különválasztást, úgy , hogy most a Dairí 

egy később kori khalifához vagy pedig egy pápához hasonlít. 

A  polgári hatalom egészen átszállót! a vezérre. Ezen idő óta 

legnagyobb békét élvez Japán. A Daíri családjával elszigetelve 

él a világtól miacoi palotájában, hol egyházi foglalkozások 

mellett leginkább érzéki élvek közt éli életét. Hogy törzsöké 

ki ne haljon , köteles az ország legszebb s legnemesebb leá

nyaiból tizenkettőt feleségül venni. Az első szülött közönsége

sen a kormányzási utód; de mi ugyan csak különös, nő-papok 

is vannak gyakran. A Dairí jövedelmei, melyek koronajószá

gokból jönek be, nem képesek fedezni kiadásait, azért a vezér, 

Kubo, segití öt ki ebben. Sokszor ellentéteket olvasunk a Dairí 

gazdagságáról: egy helyen roppant fényűzéséről s gazdagsá

gáról van szó, másutt azt Írják róla , hogy oly szűkén megy 

dolga, miszerint örömest fogad el egy ruhát ajándékban. Eze

ket azon tudósításokkal (ha egyébiránt ezek igazak) lehetne 

összeegyeztetni, hogy udvari szokás szerint (valószínűleg az 

udvari tisztviselők javára) semmi ruhát sem vehet magára két

szer; épen úgy az edények, tálak, tányérok, ha azokat a szen

tesitett császár egyszer használta, darabokra töretnek. Ez nehe

zen van már szokásban, annál kevésbbé azon szabály, hogy a 

Dairí lábának nem szabad a földet érinteni, fejére nem szabad 

a napnak sütni stb. Azt, beszélik palotájában van 365 bálvány

kép , melyek közül egyet minden éjjel a császár ágya mellé 

tesznek őrangyalul. De ha a Daírit valami kegyellenség vagy 

csapás é r i, akkor az őrző angyalt jó l elbotozzák , vagy száz 

napra számkivetik.

A két uralkodó (Dairí és Kubo) egymás között barátság

ban látszik élni. Kubó 4 fölhatalmazottat nevez ki, hogy Daírit 

tanácsaikkal gyámolitsák. Sokszor küld külön követeket is 

hozzá, vagy maga tiszteli meg őt látogatásával. Ezen alka

lomra legnagyobb s legkülönfélébb készületeket tesznek. Ily 

utazás költségét 1,680,000 tallérra becsülték. Mivel Kubo maga 

a tényleges kormányzó, igen sok baja van neki az ország főbb

jeivel. Kezdetben hűbéri viszonyok uralkodtak Japánban. Las- 

sankint töretett meg ezek hatalma, mint Európában, s épen oly 

viszonyok között következett ott is be a korlátlan egyuralom, 

milyenekre Machiavelli tanította az európai fejedelmeket. Most 

ezen föuraknak az esztendő bizonyos részét a fővárosban, 

Jedoban, kell tölteniök, ott házakat építeniük, s nagy kíséretet 

tartaníok mellettük. Megtiszteltetésnek vehetik, ha a császártól 

költséges megbízásokat nyernek, vagy az hónapokig egész 

kíséretével nálok tartózkodik. Ez természetesen fülemészti 

anyagi erejüket. Az állami élet viszonyaira nézve egy író azt 

mondja a japánokról: „A zsarnokság Japánban csak névleg 

létezik, s nem tényleg; mert minden határozott törvények sze

rint történik. A rangkülönbség (9  külön rang, úgynevezett 

várna létezik, de egyikből a másikba nem épen nehéz az átme

net), nem nyomasztó, mert mindegyik hozzá van már ahoz 

szokva, állapotával meg van elégedve s magasbra nem törek

szik. Kérdés, vájjon a fülvilágosodás valamely országban any- 

nyi üdvösét hozott-e, mint Japánban?“ Ezekre mi csak azt 

mondhatjuk, hogy a keleties állami megállapodás, a chinai 

stuporszerü megelégedés legkevesbbé sem mutat oly felvilágo

sodást, milyenre értelmileg s szabad tevékenységgel töreked

nie fölavatása az emberiségnek. Határozott törvények lehetnek, 

de épen midőn e törvények megállapodnak sokáig, megakadt 

a lársalom haladásában. —  Kubó maga költségén 100,000 

gyalog- és 20,000 lovaskatonát tart; a főbbek is kötelesek 

saját költségükön katonákat állítani. Az összes hadsereg Ja 

pánban 300,000 gyalogból és 38,000 lovasból áll. —  Túlsó 

oldaloni képünk egy japán tábornokot tüntet fül. A lovasság 

fejétől talpig pánczélozott, fegyverük: jó  rüvid puska, dsída, 

nyil és kard. A gyalogság fegyvere: két kard, egy tőr és egy 

puska. Mert külső háborujok nincs, e katonaság csak a belső 

béke fentartására s a főórák fékezésére basználtatik. E kato

naságot még nagyobbítani is lehet, a nélkül, hogy a füldmive- 

lés e mellett rövidséget szenvedne. Mi a rendőrséget, biztos

ságot, igazságszolgáltatást illeti, az kitűnő minden nemben.

Csak egy-két különös tényről leszünk még említést. Bá

mulatra ragad bennünket azon szokás, mely szerint sokan ön- 

nönmagok metszik föl hasukat. A dolog abban á l l : Ha vala

mely hivatalnok bűntettet követett el, melyre nagy, vagy épen 

halálbüntetés van szabva, s öt a törvényszék erről értesíti', 

akkor vagy maga végzi el magán a büntetést, vagy megelőzi 

azt az álta l, hogy bizonyos szertartások megtartása mellett, ö 

maga fölhasitja hasát. Ha van annyi bátorsága, akkor, mint 

derék férfiúról beszélnek ró la , családja becsületben megma

rad, sőt rendesen az Öngyilkos hivatalát is örükli. A has-fül- 

hasitási joggal azonban csak a nemes és katona bír. A szokás 
mindenesetre roppant halálmegvetésböl származóit. Hasonfélét 

találunk a hindunál is. Kelet férfiai nem félnek a haláltól. Szinte 

olvassuk, hogy előkelő személyek halálánál a cselédség is föl

hasitja tulajdon hasát, hogy urát a más világra kísérje. Ez is a 

hindu feleségégetésre emlékeztet bennünket. —  Az asszonyok 

és leányok állapotáról még keveset szólottunk, pedig ez egyik



ismérve a fölvilágosodás minőségének. Tudományilag alig tud- 

nók kimutatni a némberek természeti rendeltetését és állami, 

társalmi jogait. St. Simon, Fourier s társak nőegyenjogositása 

(nöemancipatio) ellen legyözhetlen akadályokat gördit inaga a 
nöiség, a z  élet-sőt a lélektan is. De az emberiség haladási 

ösztöne bizonyosan ebben is megtalálandja a természethüséget. 

A japánok sem közönyösek a szépnem iránt. A szerelem min

den ifjú szivébe befurja 

magát. A  szerelem pe

dig hiúságot szül a szép

nemnél. A japán nők 

szinte hiúk, szépségüket 

mindenkép emelni tö

rekszenek , de egészen 

máskép, mint az európai 

nők. Azok fejők tetején 

egy helyet kopaszra bo

rotválnak, a megmaradt 

hajból két motringot ké

szítenek, egyet előre, 

másikat hátrafelé, eze

ket a közepén összehúz

zák s lükkel, meg más 
tárgyakkal fölékesiték.

Mindennap fésülködnek, 

megolajozzák s tojás- 

vizzel megnedvesítik fe

jőket. Azt állítják, hogy 

a japánnök 6 — 10, sőt 

30— 50 böszoknyát is 

öltenek fül egyszerre, 

de oly finom kelméből, 

hogy valamennyi szok

nya összesen csak 5 fon

tot nyom. E szoknyák 

különféle szinüek, a leg

alsó azonban mindig fe

kete. Füzövállat nem is

mernek. A szoknyákat 

egy övvel igen szorosan összekapcsolják. Fülfüggöket, karpe- 

reczeket, keztyüket nem viselnek.

A házasságok közönségesen korán, s majd mindig a szü

lék egyedüli akaratjából történnek. Szabály szerint csak rang

jában házasodik mindenki testvérek közütt tilos a házasság. A 

vőlegény arájának mindenféle ajándékot ad, sőt, ha arája szép, 
ipját is ajándékkal kell megnyernie. Ellenkezőleg a leányok 

hozománya és kelengyéje roppant csekély, s ha a gazdagab

bak adnak is pénzt férjesülö leányaiknak, e pénzt a férj nem 

sokára visszaküldi, nehogy nejétől függjün, vagy tőle szemre

hányásokat halljon. Egy imádság mondása alatt a jobbról álló 

menyasszony meggyujtja fáklyáját az égő lámpánál, aztán a 

vőlegény gyújtja meg a magáét menyasszonya fáklyájánál. Ez 

az esküvő. E szertartáshoz pap nem szükséges. Az újszülött 

gyermekeket egy hónap eltelte után a templomba viszik, ott 

három nevet ajánlanak, melyek közül a pap egyet választ. E 

neveket azonban később is megváltoztatják gyakran, különö

sen serdülő- s férfikorba belépéskor. Elválás meg van engedve; 

a nő házasságtörésére halálos büntetés van szabva; de ha hü, 

mindenki által dicsértetik. A többnejiiség nem csak szabad, 

hanem átalános szokásban is van. Ezt az állal is igazolni akar

ják, hogy Japánban több a némber, mint a férfi. De a feleségek 

közül az egyik a többi fölött áll, melyek csak mellékfelesége

kül tekintetnek, a gyermekeiknek sincs annyi joguk az örök

ségre, mint a íőfeleségé. A fiatal asszonyok otthon társaságban 

kézi munkával foglalkoznak; doboszokat, virágokat, madara

kat, tárczákat, erszényeket, ezérna- és hajfonatot készítenek:
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szorgalmasan dohányoznak, mint a férfiak, és pipáikat mindig 

övükben hordozzák. Nagy megtiszteltetés jeléül tekintik egy

más közütt, ha egyik nő megengedni a másiknak, hogy pipáját 

az övén meggyujthatja.

Nevezetezebb és feltűnőbb, mint az eddig mondottak, a 

kővetkező. A leányokat már kora gyermekségükben bizonyos 

évszámra némely emberek megveszik, bármily családból legye

nek , s mindenütt meg

kapják őket; szorgal

masan nevelik, taníttat

já k , azután pedig a ha

tóság által kitüzütt ár

szabály szerint mindenki 

gyünyürélvezetére át

engedik ; a szerződési 

évek eltelte után küzün- 

ségesen férjesülnek e 

leányok. Ledér, kicsa

pongó életük legkevésbé 

sem vonzza maga után 

mások szemrehányását 

vagy megvetését. Ök 

ártatlanoknak nyilvánít

tatnak gyönyöreik sza

bad élvezetében. Az ily 

kéjleányházak többnyire 

a templomok mellettvan- 

nak, sőt némely feleke- 

zetnél a templomokkal 

össze is vannak kap

csolva. Mondják, hogy 

gyönyörűek, herczegiek 

e házak; s palotákhoz 

hasonlítanak. —  Némely 

házakban 600 ily leány 

is volna! De ha eznyom- 

tatási hiba volna is a for

rásban, 60— 80 leány is 
egy helyen valami rend

kívüli európai fölfogásunkra nézve. Ennek mélyebb taglalása, 

fejtegetése bölcselmi kutatásokba vezetne bennünket. Elég 

legyen annyit mondanunk fölötte, hogy ez a nők iránti kicsin- 

lési indulatból származott, s mindenesetre alacsony erkölcsi 

műveltségi fokozatot tanúsít az illető népnél. Mert minél jobban 

becsültetnek a nők , annál nagyobb a valódi műveltség, annál 

erényesebbek, szemérmesebbek lesznek a nők. De a túlzó 

lovagiság szinte úgy elrontja a nőket, mint a kicsin lés.
(K — i.)
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EURÓPÁNAK VISZONYAI JAPÁNNAL-

A japáni szígetcsoportozat az északi szélességnek 31-dik 

fokától a 42-kig, a keleti hosszúságnak pedig 157-dik fokától 

a 175—kig nyúlik, s azt lehet mondani, hogy a mérsékleti ég

övnek épen szivében fekszik. —  A természet valamely nehe

zen megmagyarázható törvénye folytán éghajlata azonban sok

kal szigorúbb, mint az egyenlítőtől hasonló távolságra, denyu- 

gothoz közelebb fekvő más országoké. —  Hasonló megjegy

zés alkalmazható az egész ismert szárazföld keleti partjaira, 

melyek mindig sokkal hidegebbek, mint az ellenkező partok.

A japáni császárság három nagy és számtalan kisebb szi

getekből á l l ; ezen partokat maga a tenger is védi, mely szün

telen vihartól hányatva, szírteket és örvényeket rejt, és a hajó-

22*
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sokat nagy veszélyekkel fenyegeti, főleg azon idő ó ta , midőn 

a kormánynak egy barátságtalan rendelete a világ bármely 

részéről jövő idegen hajóknak Japánba kikötni megtiltá.

Átalános színezete ez országnak sötét és ijesztő. —  Bizo

nyos tájakon meredek szirtek emelkednek magasra a tenger 

mélyéből, míg más helyen hosszú hegylánczolatok, örökös ko- 

párság színét mutatva fel, egy elpusztított és kiéhezett ország

ról alkotnak képzetet.
Közeledve azonban úgy találja az ember, hogy a japániak, 

bár minő is földjük felszíne, nem olyan nép, mely magát egé

szen a természetre bízza. Hihetetlen szorgalom- és erőfeszí

téssel mivelik ők tengerparti Iegszirtesb hegyeiknek is felszí

nét; egymás fölibe helyezett töltéseken ültetményeiket a leg- 

magasb csúcsokra is felviszik, s e szerint mintegy erővel csi

karják ki élelmök szükségleteit, még azon vidékekből is, me

lyek legkevésbbé felhasználhatók. Ezen erökitartást sokan a 

szegénység nyomásából eredettnek akarják állitni; de sokkal 

természetesb az, hogy a japániak erős testalkatuak lévén, ne

kik épen úgy , mint a szomszédos dunaiaknak a tevékenység 

é? munka elkeriilhetlen életszükség.

A japáni szigetek, melyeket nyugaton még ma is oly ke

véssé ismernek, a 13-dik század vége felé fedeztettek fö l , a 

hires velenczei utazó M a r c o  P o 1 o által,ki 1275-benhagyá 

el szülőföldét, s miután átutazta nyugati Ázsiát, Mongóliának 

kiterjedt sivatagjait, Chinába lépett b e , hol Kublai lihán szol

gálatában kitűnő állomásra jutott. Ezen hóditó megtudván, hogy 

a chinai partokkal határos tengeren nagyszámú és tekintélyes 

terjelmü szigetek léteznek, hatalmas hajóhadat szerelt fel és in

dított meghódításukra, de kísérletének rósz eredménye lett. A 

vihar megrohanta a mongol hajókat, a benlakók hösileg állot

tak ellent, és a mennyei császárság urának tervei elbuktak. 

Mindezen győzelem daczára Z  y p a n y a vagy J a p á n  visz- 

szahanyatlott az eredeti homályba s csaknem három század 

folyta alatt mit sem lehetett többé hallani felőle.
Végre a portugallok Japán szigeteit újabban világ elibe 

állíták, melyek azon nap óta a világtörténetben sajátszerü sze

repet játszani hivatvák. Mandez, Pinto Nándort, kinek kép

zelnie a legprózaíbb kalandokat regényessé változtatta át, 

1542-ben egy tengeri vihar a bungóí partokra vetette. Nincs 

semmi okunk tagadni ezen eseményt, mindamellett, hogy a 

nevezetes történetiratokból merittetett, s ezen utazást tárgyazó 

körülmények nagyobb része Portugallía történetének mesés 

részéhez, azaz regéjéhez látszanak tartozni.

Ezen században a római katholikus egyház, de különösen 

a jezsuiták egy új földnek fölfedezését, úgy tekintették, mint 

a legjobb alkalmat vértanúi pálmákat szerezni. Ilyen volt leg

alább a végzet, melytől űzetve, e kegyes zarándokok pályáju

kat futották. S ha ma a 19-dik század bölcsészeti szempont

jából vizsgáljuk eljárásaikat, hajlandók vagyunk nékik inkább 

földi és államérdeki indokokat tulajdonítani; főleg ha egy spa

nyolnak , bizonyos japáni ügyvivőknek adott feleletére gondo

lunk ; a spanyol ugyanis azon reményben, hogy hatni fog reájok, 

földabroszt tárva fel, urának birtokait mutatá. S midőn a japá

nok kérdek: „Ugyan mikép hódithatá meg urad ekkép a világ

nak fe lét?“ —  „Mindenek előtt papokat küldött—  felelt a 

spanyol — kik megnyerek a népet, midőn ez megtörtént, ser- 
geít küldé el, kik a benszülött keresztényekhez csatlakoztak, s 
a hódítás künnyüszerüleg megesett.“

A római katholikusok alig tudák meg Japán fölfedezését 

és azonnal siettek a térítést eszközlésbe venni. Xavíerí szent 

Ferencz, az indus apostol, némely irók szerint 1547-ben 

G o á b ó 1 elindulva J a p á n b a  érkezett, hol a honi fejedel

mektől kegydúsan fogadtatott; sok lelket téritett, számos egy

házakat emelt s egy bizonyos vallási szervezetnek tette le 

alapját, mely, ha a buzgó térítő esetlegesen és kegyetlenül 
nem zavartatik meg pályáján, hihetőleg az egész japáni népsé

get a római egyház kebelébe térítette volna. —  Egész töme

gek, melyekhez berczegek s a vagyonosb és befolyásosb föurak 

nagy száma tartozott, vették fül a keresztényvallást. Jezsuiták 

smás különböző szerzetü barátok csoportoztak össze ezen gaz

dag aratásra; a belföldi papok megszaporodtak; új keresztényi 

lelkesedéssel járták be az ország felszínét s őseik templomait 

hamuba dönteni siettek. A budhisták és szintoísták nem bírtak 

megállni ezen hatalmas roham előtt, s a keresztények létszáma 

rövid időn egy millióra rúgott fel. Elterjedve leliete őket találni 

a társaság minden rétegeiben, a tróntól egész a legalsó osz

tályig. Egy bizonyos időszakban maga a császár is , elhagyva 

bálványai oltárát, az új vallásra tért át.

Szerencsétlenségre a szellemi hatalomnak is meg van a 

maga gyüngesége. A kegyesség nem elegendő sorompó min

denkor a gőg ellenében. így történt Japánban is, hol a püspö

kük és más egyházi méltóságok, bizonyos megvetést tüntetve 
fel a világiak (laikusok) irányában, az át nem tért nemesség

nek haragját költék fel, s egyszersmind azon féltékenységet, 

hogy az alázatos térítők majd zsarnokká lesznek, s hogy nem 

fogják elég korán elnyomhatni tudni az ö túlnyomó befolyásukat.

Egy véletlen eset a jeddói után a régi nemesség izga

tottságát a legmagasbra fokozta. Szokás volt ugyanis J a p á n 

ban , hogy a távoleső tartományok herczegei és kormányzói 

nejeiket és gyermekeiket kezesekül honn a föegyháznál (me- 

tropol) hagyák; s azon dicséretes ürügy alatt, hogy a honn- 

hagyottakat láthassák, vagy inkább bizonyos régi politikai elv 

nyomán évenként két látogatást tettek az udvarnál; szokás volt 

ilyenkor, hogy minden alsóbb ranguak, papok és világiak, bél

és külföldiek egyiránt s ezen föurakkal találkozva, üléseikből 

tisztelet jeléül kiszálltak, vagy ha gyalog voltak, bizonyos 

engedelmességi külső jelek által nyilvániták hódolatukat. Egy 

ilyen nemes, távoleső kormányzóságától egykor hazafelé utaz

ván , egy római szertartásu püspökkel találkozott, ki a honi 

összokás ellenére, gúnyos közönynyel rendelé vivőinek, hogy 

csak folytassák útjokat. A kormányzónak az udvarnál számos- 

barátai voltak, panaszt emelt a császárnál s részvétre ger

jesztő ügyében az egész nemességet, mint a melynek fényét 

egy idegen papság befolyása már már homályositni kezdé.

Ezen panasz mindazáltal nem birta volna a katholikusok 

elleni üldözés lángjait felgyújtani. A veszélyes kanócz a spa

nyolnak fenidézett felelete volt, ki Mexicoba a Philippinusok- 

hoz utazván, Japánt fölkereste.

Midőn Castillánnak eszélytelen nyilatkozata T a i c o b a n 

tudva lön, az akkor uralkodott császár ekép kiáltott fe l: „Ho

gyan ! országaim árulókkal volnának halmozva?“ A bálványok 

papjai mindig ellenei voltak a magasb műveltséggel bíró ide

gen papoknak. A  császári harag és boszúvágy első kitörése 

nem sokára megtörtént. Huszonhat lelkész ugyanis vértanúvá 

le tt, s a keresztény lakosság mind sütétebb és fenyegetőbb 

fellegeket látott egén összetornyosulni. Mindazáltal az udvar a 

kereszténységnek inkább elnyomását, mint kiirtását látszott 

eszközlésbe venni; mert annak hívei már oly számosán voltak, 

mikép előre látható volt, hogy teljesen legyőzni őket nem lehet 

a nélkül, hogy egy belháboru minden véletlenségei koczkáz- 

tatva ne lennének.
Ily helyzetében a dolgoknak egy előre nem látott ese

mény a katholikusok ügyét Japánban még jobban üsszebonyo- 

litá. A hollandusok régóta irigy szemmel nézvén , hogy a por

tugallok keletnek fenékteréröl folyton mily sok aranyat halász
nak, elhatározták , töliik ezen gazdag aratást elsajátitni. Ezen 

időszakig még az első bevándorlóknak haszna megszámlálha

tatlan volt. A portugallok ugyanis, kiknek vagyonszomjuk ak

kora legalább is, mint vallási buzgalmuk , a becses érczekkel 
gazdag Japánban minden aranyat, a mit csak üsszegyüjthetlek, 

hajóikra rakták és Macaoba, kincseik tárába szálliták. Mint 

mondják, egyetlen hajójuk 300 tonna nehezék aranyat vitt át
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Japánból ezen chinai új telepükbe. —  Ennek következtében a 

hollandusok 1598 körül több hajót szereltek föl és küldöttek 

ki a magelláni szorosba és a csendes tengerre üzérleti dics- 

szomjuk és ábrándjaik valósítására. Ezen hajók egyikén volt 

Gillinghami Adams William is a kenti grófságból, ki Erzsébet 

uralkodása idejében az angol tengerészeinél szerelési főnök 

(mailre d’équipage) volt; de nyereményt igérö ajánlatok rábír

ták, hogy a hollandusok vállalatának élére álljon. Csak egyet

len hajó juthatott el 1600 körül Japánba, melynek szirtes part

ja i közt az egész vállalat megbukott; de ez egy hajó az volt, 

mely Adams Wílliámot vitte.

Néhány év óta az agg tengerész neve bizonyos kitűnő

ségre jutott. Ezen czikk irója meg akarván tudni azt , hogy 

Adams Williamnak születése helyén van-e még családjának 

nyoma és nevének valamely emléke, mintegy két-három év 

előtt Gallinghamba utazót. A kis egyháznak itt kellemes fek

vése van, a temető sírkövekkel és zöldellő hantokkal halmozott, 

de melyek közt utazó több óra bosszant hasztalan kérésé a 

helyet, hol Adams nejének, Erzsébetnek hullája nyugoszík; az 

egyházban és városban tett kémlelődései sem valának sikerdú- 

sabbak. Későbbre csakugyan megtudá, hogy a c h a t a m i hajó

gyár kötélgyár- 

nokai közt egy 

Adams úr van, 

de csaknem egy 

héti ott mutatása 
alatt sem bírt ve

le találkozni.Kö

zelebbről pedig 

barátjának Co l é  

úrnak közbenjá

rása által, a be

cses k é z i r a t  

gyűjteményéről 

srégíségtani is

mereteiről híres 

gillinghami lel

kész,Page úrhoz 

folyamodott, ki 

miután az egyhá

zi jegyzőköny

vet átvizsgálta , 

ekkép válaszolt 

néki: „Felvilá
gosítást kérő i- 

ratára, melyet 

ma reggel vet

tem , tudatom 

önnel ezennel, 

hogy az egyházi 

jegyző-könyvet 

átvizsgáltam,hol 

Adams John fiának, Adams Williamnak nevét megtaláltam, 

1564. sept. 24-kén kereszteltetvén meg; gondolám ez leend 

az egyén, kiről ön kérdezősködik. Megvizsgáltam továbbá a 

házasságokat 1584-től egész 1624-ig, de Adams William 

házasságát sehol nem találtam, valaminthogy a keresztelő- 

könyvben is gyermekeinek nyomára találni nem lehet. Hihető

leg neje egyházmegyéjében kelt ezzel egybe.

Ha a fent említett Adams William ugyanaz, a ki hajóra 

szállt, akkor midőn Japánban kikötött, harminczhat évesnek 

kellett lennie. Általa fogjuk elbeszéltetni azt, hogy míkép 
fogadtatott:

„A  hajósokat a tengeri kór nagyon megpróbálta, midőn 

a szigetcsoportozathoz értünk, engem nem számítva, csak hatan 

állítattak lábaikon. Egy a D u n g o  tájék közelében eső helyen

vetettünk horgonyt. —  Több evezösnaszádok közeledtek hoz

zánk, s ellent nem állhatván, megengedtük a hajónkra átkelést, 

a nélkül, hogy értekezni képesek lehettünk volna. Megérkezé

sünk után egy vagy két nap múlva egy jezsuita jött Langasucke 

nevű helységből, honnan az Amakani vitorlás ( c a r a q u e  =  

egy portugalli hajó) minden évben át szokott jöni. Ezen 

jezsuita és több, keresztény hitre tért japánok tolmácsainkká 

lettek, de a nélkül, hogy valami hasznunk lett volna a dolog

ban, mert halálos elleneink voltak. A b ú n  g o i  király mind- 

azáltal, kinek tartományában kiköténk, nagy barátságot tanú

sított irántunk ; egy földházat rendele számunkra, hová bete

geinket kihordók és hol minden szükségelt enyhet és nyugal

mat feltaláltunk. Midőn Bungoban horgonyt vetettünk, annyi 

volt betegeink mint egészségeseink száma; huszonnégy tudni 

illik, kik közöl másnap reggelre 3 megholt, a többinek nagyobb 

része helyreállt, hármat kivéve, kik soká betegeskedtek és 

végre is meghaltak. Azon idő alatt, míg itt valánk, a császár 

híreket hallván felölünk, üt gályahajót vagy fregátot küldött, 

hogy székhelyére vigyenek, mely mintegy 80 angol mérföld 

távolságra volt Bungotól. Mihelyt előtte álltam , kérdé, hogy 

hová valók vagyunk ? További kérdéseinek is minden pontjaira

feleltem, melyek 

a kiilönbüző or

szágok békés s 

hadi dolgait oly 

részletesen tár
gyalták , hogy 

nagyon is unal

mas lenne mind 

ide igtatní azo

kat. Ezután egy

előre rendelést 

tett, hogy csuk

janak börtünbe, 

hol elég jó l volt 

dolgom, vala

mint egy hajó

somnak is , ki 
szolgálotomra 

küldetett. Mind

ez a spanyolok 

és portugallok 

hazug feladásai

nak volt követ

kezménye, kik 

az angolokat és 

hollandusokat 

valódi tengeri

rablóknak fes

tenék, azt állit

ván, hogy semmi 

tulajdon birto

kuk nem lévén, csupán rablásból élnek a tengeren. Adams 

nemsokára bebizonyítá, hogy ö ügyes és használható ember.

A császárnak ugyanis angol mintájú hajókat készítvén, 

annyira megnyerte kegyét az által, hogy az üldözés nemsokára 

vádolói ellen fordult —  és teljesen föltehetjük, hogy ellenei 
kiűzésére hatalmasan befolyt.J

Ezen időszakban , melyet mintegy átmeneteinek lehete a 

kereskedelmi szabadság ősi rendszeréből egy szigorúan kire

kesztő rendszerbe tekinteni, Japánnak kereskedelme nagyon is 

tekintélyes volt s a malaccai szorostól nyugotra eső majd min

den országokra kiterjedt. Ezen kereskedés a dunaiakéhoz 

hasonló hajókon űzetett, melyeknek csak falevelekből szőtt 

gyékényalaku vitorlái voltak, s melyeket midőn összevonni 

kellett, mint a legyező redözetei úgy simultak össze; a hajó



331 332

dereka czédrusból vo lt, és anyaga átalában sokkal szilárdabb, 

mint a chinai hajóké, melyek az idegen orazágokbani hajózás 

megtiltása óta Japánban használtattak. Hogy a japániak mily 

nagyszámmal adták magukat a hajókázásra, némi képzetünk 

lehet arró l, ha figyelmet fordítunk a philíppínei s különösen 

maccillei azon időbeli eseményekre, hová a japánok vasat, lisz

tet, disznót és különféle terményeket szoktak hordani. A spa

nyolok minden nyerészkedési vágyaik mellett is nem közle

kedtek velők épen úgy számos voltok, mint harczias jellemök 

miatt; és ámbár a város erős kőfallal volt kerítve, a lakosok 

mindazáltal egy második belső kerítést is szükségesnek láttak, 

hogy megtámadás esetében bizton védhessék magokat. A hol

landusok a phíllippinei partokon egy japáni hajót találtak, 

mely vassal, liszttel és sódarakkal volt megrakva. 110 tonna 

nehezéket számított, s mely más két hajó kíséretében 20 napi 

útat tett, vitorlái font nádból valának, horgonyai fából, hor

gonykötelei szalmából.

És ezen silány fölszerelésü hajókon folytatták a japániak 

az üzletet a malaísienni félsziget keleti partjain Cochínchina, 

Champa, Camboge, Siam és Patani lakóival; meggyőzvén min

denütt a benlakókat vállalkozó és harczias jellemök felöl. —  

Cochínchínából rendesen aloefát kaptak, melyet megégetve 

illatszernek használtak és melyből a nagyok és gazdagok halotti 

máglyáira rendesen nagy mennyiséget vetettek. Ezen fa belső 

ismeretlen vidékek folyamain szállíttatott. Champaból kapták a 

kalambak nevű nagybecsű gummít, mely egész keleten a leg

jobb illatszernek tartatík. Végre Siam- és Pataniból kapták a 

kikészített czethalbört, melyből mint az európaiak, fegyverek 

és mérnöki eszközök tokjait késziték. Ezen utóbbi országok

bó l kapták hasonlóképen a nagymennyiségű fejér vadkecske- 

bőröket, melyekre mindenféle fantaztikus alakokat festettek, 

rizs szalma füstjénél igen jó l értvén ezt tartóssá égetni. Ezen 

bőrökből különböző öltönyöket készítettek, s a spanyolok is 

vásároltak a phíllippíneiektől ilyen czikkeket s női köpenyeket 

készitének belölök.
A japánok mindezen üzletet rézpénzzel folytatták, mely

nek alakja kicsiny volt s százanként, ezerenként volt felfűzve 

a számítás könnyebbsége tekintetéből. Ezen pénzzel üzérked

tek ők a Z i n és Q u i n szigetbeliekkel is ; ezen szigetek csak 

25 mérföld távolra voltak a chinai partoktól, s lakosai, mint 

mondják, akkor semmi öltönyt nem viseltek, s különösen szép 

alakjok által voltak kitűnők. A japánok ezen szigetekből nagy

mennyiségű dámvad- (szarvas) bőröket és sok mézet kaptak.

Mikép említettük, Adams a császár kegyében gyors lép

tekkel haladott előre —  több szép kiterjedésű birtokot kapott 

s a nemesek jogaival élni megengedtetett neki. Mindezen kegyek 

azonban nem békiték ki öt új helyzetével; az emberek nagyobb 

része, szülőfölde —  hónának emlékei által lebilincselve van s 

idegen helyt semmi áron nem tud boldog lenni. A japán udvar 

ragyogó körében A d a m s  folyton gillínghamí mezei laka után 

sohajtozott, —  untalan nejére és két gyermekére gondolt, 

kiknek sorsáról mit sem tudhatott, de hasztalan sürgette az 

engedélyt hónába térhetni. —  A d a m s  makacsul sürgetvén 

elbocsáttatását, végül tudtára adatott, hogy midőn az állam 

érdeke nem engedni m eg, hogy Japánból távozzék, honfiait 

a hozzá jövetelre felhívhatná, s ígéretet tehetne nekíek a leg

kedvezőbb föltételek alatti üzletkezeléshez. Ebből azon nehéz

ség származott Adamsra nézve, hogy érintkezésbe kellett 

magát tennie az európaiakkal, kik a chinai tengeren lehettek 

szétszórva. A portugallok és spanyolok természetesen nagyobb 

ellenségei valának e tervnek, semhogy neki segédkezet nyúj

tottak volna. E  szerint egész valószínűséggel állíthatni, hogy 

Adams az angol vagy hollandus kereskedőkhez intézett első 

levelét, azon reményben, hogy a véletlen is segítend talán, 

valamely japáni hajóra bízta. Ezen levél, miután csaknem három 

évet tévelygett az indiai archípelaguson, végre csakugyan

valami hollandiai kalandoroknak esett kezeibe, kik az A d a m s  

meghívását hasznukra fordítandók, azonnal Japánba siettek, 

némelyek szerint 1609-ben, mások szerint néhány évvel utóbb.

Ezen időközben egy nevezetes esemény adta elő magát, 

mely a japáni kormány és a portugalliak közti szakadást még 

nagyobbá tette. 1608-ban ugyanis egy japáni hajó küldetett 

C h a m p e b a ,  az üzleti viszonyok fölelevenitése és növelése, 

valamint drága fanemek és c a l a m b a i  g u m m i  terhek ho

zatala végett. E ha jó , miután teendőit végzé, s az oda való 

királynak egy, a császárhoz (Cubo-Sama) intézett követjét 

fölvette, Japán felé visszatért, de útközben ellenkező szelek- 

és vihartól hányatván, a macaoi kikötőben kénytelenittetett 

horgonyt vetni. A hajó népe, azon rendetlenségi hajlamánál 

fogva, mely minden keleti népeknél közös, elhatározá a telet 

ezen kikötőben tölteni. Nemsokára honukbeli hajók is érkez

vén ezen kikötőbe, a japánok elég erőseknek vélték magokat 

kihágásokat tehetni, s a helybeli portugallokat sanyargatni. —

Japán kikütS-város.

Némely tudósítások azon gyanúsításra is kiterjednek, mintha 

ezen hajósok Macaot elfoglalni is szándékolták volna; de azt 

nem mondják meg, hogy honukhoz akarták volna csatolni, vagy 

pedig magokat ott függetlenekké tenni. Annyi bizonyos, hogy 

gyakori viadalok fordultak e lő , s a viszonyok oly fenyegető 

szint kezdének ölteni, hogy Pessoa András a kormányzó, 

kénytelennek érzette magát katonásan lépni fel az idegenek 

ellen. A japániak vitézül harczoltak, de a nagyobb számnak 

engedni kényteleniltetvén, csöndesen visszavonultak és két 

nagy épületben eltorlaszolták magokat. Többszöri felszólításra 

megadni magokat makacsul vonakodtak; végre a kormányzó 

kinyilatkoztatá, hogy tüzet fog védhelyeíkbe szóratni és ekkor 

egy nagy rész eldobva fegyvereit, meghódolt. —  Szerencsét

lenségre volt köztök egy japán , ki az utczai zavarok alatt 

tolvajsággal vádoltatott. Ezen ember börtönbe vitetvén és ott 

megfojtatván, mire halálának hire a még ostrom alatt levőkhöz 

eljutott, elhatárzák ezen néhányak a végletekig védeni mago

kat. P e s s o a  fenyegetését teljesítendő, a védett hajók egyi

kébe tüzet hányatott —  mindazok, kik a lángoktól menekülni 

akartak, fegyver által vesztekel. Ekkép esett el 27, kik szom

szédos épületekbe menekülhettek, megadlak magokat s a csend 

Macaoban helyreállt.
Pessoa a történtek tudósítását azonnal fogalmazá. Ezen 

tudósítást, melyben az e s e m é n y e k  n e k i  kedvező szempontból 

vétettek föl, több. akkor még Macaoban levő japánok is bizo- 
nyiták. Ezen iratot N a n g a s a c k i b a  k ü l d é ,  s azzal hízelke

dett magának, hogy a j e d d ó i  udvar kielégítve leend; de a 

macaoi vérengzésnél megmaradt néhány japánok mihelyt k i

csúszhattak a portugallok kezei közü l, egész másképen adták



elő a dolgot, minden vádat ez utóbbiakra hárintának s nem mu

lasztották el még túlságosan is festeni az eseményt.

Pessoa a nélkül, hogy lelkében a történtek legkevesebb 

aggodalmat is ébresztettek volna, a következő évben azon 

nagy hadihajót, melyet a portugallok Macaoból évenként ki 

szoktak küldeni, maga vezeti N a n g a s a c k i b a .  A közelebbi 

két év alatt a portugallok kereskedése Japánnal a hollandusok

tól! félelem m iatt, kiket ők tengeri rablóknak tartának, félbe— 

szakasztatolt, mely körülmény e vállalatot háromszorosan szük

ségessé tette. Megérkezése után Pessoa tudósításának egy 

másolatját azonnal átnyujtá a nangasacki kormányzónak és a 

császári udvarnak is akart küldeni egyet, de szerencsétlensé

gére e szándokáról lebeszéltette magát. Az üzlet tárgyaira 

nézve csakhamar egyenetlenség merült fül közöttük, melynek 

alapja a portugalliak jellemében is feküdt egyrészről, de nagy- 

részint a macaoi véres jelenetnek tulajdonítható, mely emlé

kével önkéntelenül is ingerlé és keserité a japánokat.

A nangasacki kormányzó rábírta tehát A r i m a  királyt, a 

császárság egyik herczegét, minden befolyását felhasználni 

Passoa elvesztésére. A  császár (Cubo-Sama) eleinte nagy 

határozatlanságot tanusita; hihetőleg visszatetszett neki az, 

hogy elveszítsen egy idegent, ki igazságszeretetében és nagy

lelkűségében bízva, önként adta hatalmába magát. Vagy talán 

a portugalloktól jöhető megtorlás félelmétől nem volt egészen 

ment, kiknek valódi hatalmnk felöl tiszta ismerettel nem birt. 

Végül bármi lett légyen is aggálya, azt legyözé s A r i m a  

királyt kinevezé boszúja végrehajtójának.

Természetünknél fogva hajlandók vagyunk a nagy, úgy 

mint csekélyebb eseményekben valami ösvégzet befolyását 

látni, —  mely hol esztelen merényekre zaklatja az embert, hol 

pedig valamely megfejthetlen lassúság által semmisíti meg. Ez 

utóbbi állításból kifolyólag fejtik meg a történetírók az athé- 

nei hajóhadnak Syrakúza előtti megsemmisülését, hol az idő

járás felöli balfogalom addig tartóztatá a parancsnokokat, míg 

a távozás aztán lehetetlenné lett. Bár kisebb kiterjedésben, de 

hasonló körülmények gátolák a portugallokat elhagyni N a n- 

g  a s a c k i t. Ök egy más bálványnak, az aranynak lettek áldo

zatai , melynek csábitó fénye a vagyonszomjas portugallokat 

a végső perczekíg a partok közelében tárták. A portugál pa

rancsnok máskor erélyt és határozottságot tanusita mindig, de 

jelenben, a helyett, hogy saját és barátjai biztosságáról gon

doskodott volna, óráról órára késedelmeskedett és bevárá, míg 

egy szélcsend hajóját a kikötőben mozdulatlanná tévé.

Januaríus volt 1610-ben, midőn A r i m a  király harmincz 

kis hajóval a macaoi vérontásért boszút állandó Nangasackiba 
megérkezett. Éjjel tette a rohanást, s midőn a nagy hajóhoz 

közeledett, bizonyos távolságra már heves fegyvertüzelést 

kezdetett. Eleinte a portugallok csak annyiba vették a csatá

zást, mintha nem is őket illetné; nem jelentek meg a hajó 

füdözetén, nem viszonozták a tüzelést és ez által az ellenséget 

közeledésre bátoriták fel. Pessoa ekkor öt ágyúból tüzelést 

rendelt, minden lövés iszonyúan talált, —  a kis hajóhad meg

fordult, s evezők segélyével igyekezett a partokat elérni. Egy 

követet indított azonnal S u r u n g á b a ,  hol az udvar akkor 

mulatott. A császár megértvén, hogy A r i m a király megvere

tett, s hogy Pessoa boszúja alól kísiklott, annyira ingerült lett, 

hogy azonnal kemény parancsot adott k i, hogy minden biro

dalmában találtató portugall.ik, küldünezük, püspökeikkel együtt 

gyilkoltassanak le. Ezen rendeletnek alapja helytelen volt; 

mert Aríma király ha vísszaveretett is , a portugallok azért, a 

szél hiánya miatt nem kevésbbé maradtak egy második táma

dás- és csapásnak kitéve.

A félelem csaknem annyi hőst teremt, mennyit a bátor

ság. Arima király jó l tudván azt, hogy ujabb megveretése ese

tében halállal leend büntetve, sokkal elszántabban fogott a 

második támadáshoz. Könnyű szellet kezde lengedezni, a por-
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tugallok minden vitorláikat kitárták s megkísértették a sík ten

gerre szálni, —  de csakhamar szélcsend állott be újabban, s 

ök egy szűk szorulatban maradtak, hol az ellenségnek csa

tázni többféle előnyei voltak. Olvasóink ismerhetik a macedó

niaiak és rómaiak hadjáratait, és emlékezni fognak azon moz

dítható és úszó tornyokra, melyeket ök a tengeren vettek 

igénybe. Arima király a nélkül, hogy az ös kor hadviseletét 

ismerné, elsajátitá e stratégiát. Két erős bárkát ugyanis ösz- 

szekütött egy lapos talajjal, melyre egy magos tornyot épített 

fábó l, nyers vadállat-bőrökkel vonta minden oldalait be , —  

tetejét mellvédekkel látta e l, melyek mögött harezosai a por

tugallok folytonos tüzelésével szemben is megállani bírtak. —  

Ezen torony a Passoa hajója felé tolatott, mely, míkép emlí

tettük, egy szűk csatornába szorultan és mozdulatlan állt. Ek

kor iszonyú vérontás kezdetett. Pessoa és emberei elszántan 

harczoltak, míg hajójuk orrát egészen lángba borulva láták; 

Pessoa ekkor rendelést tett a löporos tornyot légbe röpittetni, 

feszületet ragada kezébe; öt követni hivá fel az életben mara

dottakat, s a tenger hullámai közé ugrott. A tömérdek kin

csekkel terhelt nagy hajó elsülyedt, mely dús elégtétel volt a 

japánoknak, kik könyör nélkül lödözték és gyilkolták meg az 

úszás által menekülni akarókat. Egyetlenegy sem maradt a 

portugallok közül életben.

Egy ily esemény után minden közlekedésnek meg kellett 

volna szűnnie a portugallok és japánok közt; de egy üzérkedő 

nemzet nem mond le könnyen a nyerészkedés forrásáról. A 

macaoi jezsuiták és kereskedők egyetértve a japáni szigeteken 

még életben maradottakkal, mert a kiirtási parancs nem haj

tatott volt végre, könnyen sikerült nekik a surungai udvart 

megengesztelni. Ha hinni lehet a portugalloknak, a császár 

maga megbánván a történteket, követet küldött volna a jezsui

tákhoz, hogy a portugallokat engeszteljék ki iránta; —  de a 

valóság inkább ott á l l , hogy a portugallok kérték egész alá

zattal az engedélyt kereskedésüket Japánnal tovább is folytat

hatni, mintha mi sem történt volna.

Mindazáltal a bizalmatlanság és gyülölség magva, mely a 

két nemzet küzt elhintetett, nem veszett ki. A kiontott vér 

nem feledhető egy könnyen. Mindkét részről óhajtották egy 

ujabb kitörés perczeit, ámbár könnyű volt belátni, mikép fog 

a viszály végződni. A  portugallok a belföldiekkelí számos há

zassági egybeköttetéseik által sem valánakelég számmais elég 

hatalmasak, hogy nyílt téren győzelmet remélhessenek; alat

tomossághoz, összeesküvéshez folyamodtak tehát.

Ilyen volt a portugallok helyzete, midőn Adams William 

meghívására a hollandusok Japánba kiléptek. És hogy ezeknek 

kilépését azonnal sok cselszövény és aljasság követte —  mi

kép a katholikus történetírók említik —  az meglehet, tagadni 

nem akarjuk, mert egész utóbbi pályájukat is hasonló vétkek 

bélyegzék, —  nem csoda tehát, ha Adams ezen kiszállással 

kevéssé elégedve meg, egy második levelet intézett a keleten 

levő angol kereskedőkhöz, Japánba hiván meg őket, és a csá

szár részéről kegyes fogadást ígérvén.

1608-ban egy John Saris nevű angol lakott B a t u m b a n

—  nem tudni hogy az Adams levele ennek jutott-e kezeibe —  

de annyi bizonyos, hogy mire ö a következő évben Angliába 

visszatért, több angol kereskedőt birt rá, hogy küldjenek hajót 

Japánba, és I. Jakabtól egy, a japáni császárhoz szóló levelet 

is eszközölt. Ahajókázás lanyhasága azon korban méltó bámu

lásra indíthat mindenkit. Sarís ugyanis csak 1 6 1 2 -ben szállt 

az Archípellagusra k i ; —  itt kapott Adainstól egy második 

levelet s elhatározta Fírando- és Nangasackiba evezni azonnal, 

mely kikötőknek becsét a portugallok lángesze födözte fe l, s 

melyeket üzleteire csaknem kirekesztöleg ezen nemzet hasz

nált, mely keleten mindenütt legjelesb üzérleti jártasságot fej

tett ki, s a műveltségnek oly szolgálatokat tett ez által, melyet 

feledtetni semmi nem képes. Midőn az angolok a hollandusok
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után e tájakra kiléptek, lehetlen volt a legmesszibb látó észnek 

is megjósolni, hogy mi leend e két nemzet sorsa Japánban és 

Ázsia többi részeiben. Az angolok jó l fogadtattak. Saris meg

jelent a császári udvarnál. Firandoban ügynökség állíttatott, 

melynek CooksRichard kapitány lett főigazgatója. Adams Wil- 

liam csak a második állomást kapta meg szembetűnően keve

sebb fizetéssel.
Első tekintetre nehéz megérteni, hogy az ország neme

sei közt magas méltóságra emelkedett egyén, mikép fogadha

tott ily alárendelt állást e l ; de ha megfontoljuk ama rég óhaj

tott nagy czélt, hogy t. i- Japánból valamikép menekülve Gil— 

linghámban feltalálhassa nejét s gyermekeit újra, akkor vise

letét könnyen meg fogjuk érteni. Azt remélte ugyanis, hogy 

az ügynökség hivatalnokai közé vegyülve, az udvar figyelme 

elöl idővel mind inkább inkább elvonhatja magát, az megszokja 

ö t nélkülözni; és végre alkalom nyiland valamely angol hajón 

hónába vitorlázni. De e kedvelt ábrándja Adamsnak soha nem 

valósult. Egy napon azt hitte a szegény fogoly, hogy szaba

dulásának órája csakugyan megkondul. Egy, Siamba indítandó 

nagy hajó kormányát bízták rá, neki ez jó  alkalomnak tetszett, 

<le a japánok azon rendelést kapván, hogy gondjuk legyen rá, 

hogy élve vagy halva visszavígyék, annyira ügyeltek kormány

zójukra vagyis inkább foglyukra, hogy föl kellett szándokával 

hagynia. Japánban folytatta tehát és végezte életét e szegény 

U 1 y s s e s , mintegy arra kárhoztatva, hogy i t a k a i hajléká

nak füstjét viszont ne láthassa soha. —  Ennyi elég, hogy a 

legőszintébb részvétet érezzük iránta, de fölötte sajnálandó, 

hogy nem gondolt arra , mikép fogságának naplója mily érde

kes lett volna a később élő világnak.

Midőn Saris kapitány Moluqueböl utazva Firandoba érke

zett, követet küldött Adamshoz, értesítendő megérkezéséről 

és kérette egyszersmind, hogy jöjjön a kikötőbe elibe és legyen 

segélyére intézendő ügyei körül. Addig is az ország főnökei 

által, kiket azon korbeli írók királyoknak neveznek, Saris sok 
megkülönböztetéssel fogadtatott. Ezen főnökök egyikének 

ugyanis egy, már kissé koros férfiúnak négy neje volt, mind a 

négyet elvitte magával az angol hajóra, hol arczáikat önkényt 

lefátyolozák. Ezen nőknek haloványsága azon gondolatot köl

tötte Sarisban, hogy a japánok arczszine halovány. R i n s I i e 

orvos, ki kétszáz évvel később a Sir S t r a m f o r d  R a f f l e s  

által intézett kiszállásnál volt je len, egészen ellenkező véle

ményben van; szerinte ugyanis a japání delnőknek sokkal virí— 

tóbb szinök van, mint az európaiaknak. Ezen utóbbi állítás 

azonban későbbi utazók által támogatva nincs, kik valameny- 

nyien inkább a Saris véleményén vannak, s kevésbbé bámulják 

a japáni delnőket.
Adams mihelyt megérté, sietett azonnal a Saris kapitány 

felhívásának eleget tenni; és képzelhetni a kölcsönös elragad

tatást, midőn e két kalandor hajós összetalálkozott. Hogy 

Adams honfitársai iránti méltánylását a firandoi király bebizo

nyítsa, saját hajói közül kölcsönzött nékik, melyen ők Surun- 

gaba eveztek, a császár által azonnal elfogadtattak s az angol 

kereskedésnek minden óhajtóit kedvezményeket megszereztek. 

Mindenek előtt megrendeltetett, hogy Firandoban ügynökséget 

állítsanak; sőt baráti érzelmeinek első hevében a császár a 

legteljesebb felhatalmazást adá az angoloknak, hogy birodal

mának minden kikötőjében kereskedhessenek. Ezen szabada

lom egy, I. Jakabhoz intézett levélben íratott meg, de melynek 
eredetijét fölfedezni még nem tudtuk.

Saris és Adams még az udvarnál voltak, midőn egy S e- 

b a s t i e n  nevű spanyol kapitány megérkezett azon szinleges 

okból, hogy a quantoi partoknak a császár engedélye nélkül a 

spanyolok általi kikutatásáért igazolja magát. Fáradságának 

semmi ohajtott sikere nem lett. És a spanyolok szerencsecsil

laga szemlátomást kezde hanyatlani ezen világrészben ; sőt még 

azon engedély is , hogy a Japánban tartózkodó spanyolokat
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Uj-Spanyolországba átszállíthassa, megtagadtatott a kapitány

tól, ki elnézni volt kénytelen , hogy az angolok minden kíván

ságait siker jutalmazá. Megjegyzendő, hogy ez utóbbiaknak oly 

nagy volt akkor hitelök Japánban, hogy a hollandusok is ango

loknak kezdték kiadni magokat. E gy , még sajátszerübb ese

mény adta elő magát, —  a japánok ugyanis bizonyos színi elő

adásokkal szokták mulatni magokat, hol a Japánt látogató ide

geneket egymással harczolva szokták felmutatni, és ezen elő
adásokban is az angolok bírtak előnynyel.

A jezsuiták kevés jóakaratot tanúsítottak azon részletek 

körü l, melyek Adams Williámot illetőleg, kezünkre jutottak. 

Ha nem is ludják tagadni azt, hogy a császárra nagy befolyást 

gyakorolt; de azt is állítják, hogy midőn valaki roszat akar 

tenni, ritkán talál akadályokra, főleg a magasabb körökben. 

Adams természetesen felhasznált minden előnyt a mivel csak 

birt honfiai érdekében; megképeztetvén a császár által, hogy 

szabad-e Európában valakinek más idegen nemzetek kikötőjét 

kikémleni, azt felelte, hogy ez mindig, mint ellenséges tény 

tekintetett és hogy a spanyolok egész bizonyossággal rósz 

szándokkal voltak a japánok irányában, midőn módokat kísér

tettek meg bejutni oda a császár akaratja ellenére. Hozzá adta 

m ég, hogy a portugailokban sem lehet bízni, mert egy ural

kodó alatt vannak a spanyolokkal. Megemlité ezután a spa

nyolok nagyravágyását, kik hatalmukat mindenhová ki akar

nák terjeszteni; s a missionariusokat megannyi kémeknek és 

bujtogatóknak festette, kik a népeket tévútra vezetni, azaz 

törvényes uralkodójoktól elszakítani akarják. . . És ez volt az 

ok —  így szólt tovább Adams —  hogy az angol király a né

met fejedelmek, a svéd és dán király valamennyi szerzeteseket 

kiűzték országaikból. Adams szavai a fönebb idézett spanyol 

utazó nyilatkozatával úgy összevágnak, mikép hihető, hogy 

benyomást idéztek elő a császár lelkében.

A császár ezen idő óta egy egészen új politikának fogal

mazta tervét; csakis arra gondolt, hogy valamennyi európaiak 

egy valláson lévén és ugyanazon okok állván mindnyájuk ellen, 

sietnie kell megtisztítani országát valamennyitől. Adams, kivel 

eszméjét közlötte, így felelt: „Mi alapjában, igaz, hogy a spa

nyolokkal mind egy valláson vagyunk; de azon lényeges kü

lönbséggel, hogy mi hitünket eredeti tisztaságában megóvtuk, 

míg ők azt annyira megváltoztalák, hogy többé egy értelem

ben velők teljességgel nem lehetünk. Végre, mi vallásunkat 

soha nem használjuk ürügyül, hogy más hiten levő fejedelmek 

birtokait meghódítsuk.“  Adams még soká beszélt hasonló érte

lemben, és végre is a császárt rábírta honfiai érdekében a leg

kedvezőbb politikai elveket karolni fel.

„Ha az angol kormány —  így ír 1853-ban egy angol 

utazó —  elhatározandja magát végre, egy kereskedelmi bizott

mányt küldeni Jeddóba, tanácsos leend a néhai császár által az 

angoloknak adott engedményt a japání udvar emlékébe hozni. 

Szükséges leend egyszersmind az angol közönséggel megis

mertetni ezen kiváltsági okmányt, melyet semmi későbbi tény 

nem semmisített meg. Atyáink soha nem űzetlek ki Japánból; 

hanem hanyagságból hagyták fel a viszonyt, a közlekedést ezen 

császársággal. —  A nangasacki elöljáróság 1 8 4 5 - b e n  emlé

keztette volt Belcher Eduard urat ezen előzményre, és nagyon 

is hihető, hogy ezen ősei elveihez oly hőn ragaszkodó népnél 

az ősi szerzödmények pontjainak, valamint az  I . J a k a b  levelére 

adott feleletnek fölemlitése nagy nyomatékkai fog bírni.

A mi ügynökségünk Firandoban ti* év alatt alig alapiita

tott meg, midőn visszavonva magunkat, a tért vetélytársaink- 

nak szabadon hagyok; mert a porlugallok annyira felköltötték 

a kormány féltékenységét, hogy az európaiak általános kire

kesztése régóta meggyökerezett a japanok lelkében. Egyéb

iránt hihető, hogy erőmegfeszitésí kísérletek után is, talán el

vesztettük volna azt, miről önkényt mondánk le.“
—1
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AZ ÉSZAKAMERIKAIAK JAPÁNBAN.
A japáni császárság csak közelebbi időkben lett ismere

tes a müveit világ előtt. Az északamerikaiak látogatása — mely

nek czélja kereskedelmi érdekek valának —  a wéseri hirlap 

tudósítása szerint következőleg történt.

Perry aladmirál január 14-kén indult ki a honkongi kikö

tőből három hadigőzössel, s a chinai partokat elhagyva, 21- 

kén utolérte azon négy vitorlás ha jó t, melyeket előre indított 

N a g a k í a n g  (japáni félsziget) felé; mint meghatározott 

gyiilhelyre. Innen indult aki s hajóraj tovább, s útközben a 

Schaughaiból jövő Saratoga Saluppol is magához vévén, febr. 

7-kén beevezett a jeddoi öbölbe s U r a g á t , hol a múlt év

ben az első találkozás és a japáni császár és északamerikai 

elnök jegyzeteinek kicserélése történt, most jóval meghaladva 

vetettek horgonyt. A partokon több apró erödítvények voltak 

láthatók 10— 12 ágyúval ellátva; de melyek semmi ellensé

ges mozdulatokat nem mutattak fel.

Mire a horgonyzás és kikötés megtörtént, apró naszádo

kon japáni hivatalnokok jelentek meg, kik az aladmirál hajó

jára kéredzvén, bevezetve és Adams hajóskapitány által elfo

gadva is lőnek.

A kölcsönös üdvözletek és hajlongások után a japánok 

kinyilatkoztaták, hogy közelebbről egy főhivatalnok fog Jed- 

doból érkezni, ki az aladmirállal küldetése czélját a legudva

riasabban szándékszik tárgyalni, és végezni is fog; hanem ad

dig is a császár kívánsága, hogy a hajóraj térjen Uragába 

vissza, hol az egyezkedések folyama alatt, a múlt évben sze

rényen horgonyt vetett volt. Ezután időjárásról beszéltek, mi

kép mindenütt tenni szokták, ha nincs mit beszélni egyebet, s 

végre eltávozásuk előtt a visszavonulást megemlitették még 

egyszer.
De sőt inkább előre fogunk haladni —  jegyezte meg 

Adams kapitány nevetve —  mert jó  kikötőre van szükségünk, 

s aztán a magas hivatalnok is, ki Jeddoból jön , annál kevesebb 

utat és fáradságot teend.

A jeddoi hivatalnokok szinte nevettek s mély hajlongások 

közt búcsúzva távoztak.

Febr. 14-kén az aladmirál hajóján a japánok ujabb láto

gatást tettek s az Uragába való visszatérést s az egyezkedé

seknek és alkudozásoknak oda leendő áttételét sürgették újab

ban, —  de midőn czélt nem értek ez alkalommal is , Ka in a- 

k u v á t említették, mint igen alkalmas kikötőt; a mi tolmácsunk 

dr. Williams K a n u g a v á t  véleményezte, mely az ideiglenes 
horgonyhely és Jeddo közt fekszik, végre nem kevés csiirése 

csavarása után e kérdésnek a japániak a megoldást aladmirá- 

lunkra bízták, s ha szükség volna, vizet és élclemszereket 

ajánlva, a legudvariasabb hajlongások közt távozlak újabban.

Perry aladmirál Adams kapitányt ekkor „Vandalí“  gőzös

sel az uragaí kormányzóhoz küldötte, ez azt á llitá , hogy az 

ohajtott egyezmény minden pontjai nála vannak letéve, s a 

hajóraj ha visszatér, még nap lementő előtt végezve és rendén 

leend minden. Adams kinyilatkoztatá , hogy az aladmirál Ura- 

gát nem találja alkalmas horgonyhelynek, a e perczben Yoko- 

háma kikötőjében lobog vitorlája, hol a császár megbízottjait 

várja a szükséges alku megkötése végett.

Midőn Adams kapitány 24-kén hajórajunkhoz visszatért, 

a japáni hivatalnokok is jelen voltak már ,  kitűzni az egyezke

dés helyét és idejét; még megkísértették egyszer Uragára uta

sítani bennünket, de midőn az aladmirál komolyan kijelenté, 

hogy ö kötelességét ismeri, s hajóinak a legbiztosabb helyet 

óhajtja, az yokohalmi kikötőben maradás iránt megegyezni 
látszottak.

Az egyezkedés tizenegy nap eltelése után vette kezdetét. 

Ezen időközben tengerésztiszteink s a japáni hivatalnokok föly—

A  N A G Y  V IL Á G  K É P K K D K N , V . F Ű Z .

tonos látogatásokat és hivatalos vendégségeket adván egymás 

tiszteletére, bizalmas ismeretségeket kötöttek. Buchánán kapi

tánynak ebédjén, az ugarai kormányzó a toasztozás körül any- 

nyi ügyességet és geniálitást fejtett k i, hogy az európai szo

kásokkal egészen ismeretes híres chinai diplomata K y i n g sem 

bírt volna versenyezni vele, —  ö felsége a japáni császár 

egészségére emelt poharat, fenállva köszöntötte e l, mely után 

rögtön az amerikai elnök egészségére mondotta gyönyörű 

toasztját.

A japániak a szeszes italoktól koránsem irtóznak; sőt a 

champagnei pezsgőt és líqueuröket különös élvvel és kedélye

sen szürcsölték, nem egyszer kiáltva jó  kedvökben fel, hogy 

nemsoká eljövend az idő, midőn képesek leendenek ők is gőzö

sökkel idegen partokat látogatni meg.

Ezen tizenegy napi időközben tett egyik tengerésztisz

tünk kirándulást Jeddo közelébe; s bár a partraszállás nem 

engedtetett meg, naszádjával azt mindazáltal annyira megköze

lítette, hogy a fővárost lerajzolhatta s a vizet megmérte, me

lyet a part közelében is nagy hajók megbírására alkalmasnak 

talált.
Jeddo félhold alakjában fekszik, gyönyörű térségen, de a 

kép hátterében erdős hegylánezok setétlenek. Jeddonak kitűnő 

középületei nincsenek , a lakházak többnyire egyemeletesek; 

kivéve a nagy területet, melyen fekszik, semmi kitűnőt nem 

mutat. Jeddo népessége kétségbe vonhatatlan, mindazáltal min

den eddigi felszámítások túlzottak voltak; mert magok a japáni 
hivatalnokok, csak harmad rangú városnak vallották be.

Martíus 8-kán az aladmirál elfogadására tett előkészüle

tek bevégezve voltak. 11 és 12 óra közt Buchanan kapitány 

vezénylete alatt egy század tengerészkatona 29 naszádon partra 

szállt, az aladmirálnak és kíséretének érkezését várva. Állott 

pedig ezen kiséret Adams kapitány-, Perry títoknok- és dr. 

Williams és Portman tolmácsokból; s ezen ünnepélyes kis me

netet hajóinkról 17 ágyulövés kisérte a partig. A katonaság 

itt rendezett sorokban indult előre, utána a tisztek s végül a 

zenekar „Vivat Columbiát“ és az „elnök indulóját“  játszva.

A rögtönzött elfogadási terembe lépve, aladmirálűnk négy 

császári meghatalmazott által lön fogadva. 1. H a y a c h i  csá

szári tanácsos (dalgakuno kama). 2. I d ő ,  thusimai kormányzó. 

3. I d g u m a ,  mímasaki kormányzó, és 4. U d o n o  kincstári 

segéd, voltak az elfogadó főméltóságok.

Midőn az egész társaság helyet foglalt, a rögtönzött kis 

épület tetejére kitüzetett a japáni lobogó, melyet naszádaínk- 

ról 21 ágyulövés üdvözölt, a japáni elnök tolmácsa által alad- 

mirálunknak egészségéről tudakozódott s ezután egy adott 

jelre fényesen öltözött cselédség ezukros gyümölcsöket és 

theát hozott, —  úgy látszik, hogy az alkudozások megkezdése 

előtt itt is azon vendéglés neme van divatban, a mely Chinában.

Míg a theázás folyt, volt időnk figyelmesen körültekintem. 

A sietséggel hevenyészett bódéalaku épület 50 láb hosszú, 

40 láb széles és 12 láb magas volt; belső oldalait a legszeb

ben virító kaméliák tömötten boriták, középen vörös posztóval 

borított asztalok és ülőhelyek voltak, a t«Iajt fejér keleti sző

nyeg vonla be, s a szögletekbe helyezett kis vasserpenyökben 

eleven szén és jóillatu füstölök voltak; az oszlopsor, melyen az 

épület feküdt, biborszínü könnyű-szövettel (krepp) volt be

vonva, s a vírágcsoportozat közt néhol kilátszó oldalfal eleven 

színekkel festett madarakat tüntetett elő. Az épület 500 lépés 

távolban volt felállítva a parttól, s hajóink által, melyek oldalt 

fordultak felénk, folyton szemmel tartathatott. Nemsokára japáni 

művészek jöttek , kik a tanácskozmány egyéniségeit rendre 
lefestették.

A frisitök elhordozása és elköltése után a japániak tisz

teinket ugyanezen épület hátterében levő oldalszobába vezet

t ék, melynek ajtaja szinte krepp-szövettel volt függönyözve; 

a tanácskozás vagy inkább alkudozás ezen külön szobában

23
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három óra hosszan és holland nyelven folyt, melyet mindkét fél 

tolmácsai igen jó l és folyékonyan beszéltek. Pierce elnöknek 

levele igen jó l fogadtatott, s az aladmirál által előterjesztett 

valamennyi pontok kedvezőn megoldva és elfogadva lőnek.
Az alku szövege ekkor angol, hollandi, dán és japán nyel

ven fogalmazva átadatott a japáni biztosoknak, kik annak a 

császár általi megerősítését megígérték ugyan, de kérték egy

szersmind az aladmirált, tekintetbe venni, hogy az öreg csá

szár a múlt évben meghalt, fiatal utódja még ismeretlen az ily

nemű dolgokkal, s mielőtt határozna, egész tanácsát és nagyait 

rendre megszokta kérdeni; megjegyezték továbbá, hogy Ja

pánban a közigazgatás kezelése koránsem oly gyors, mint 

Amerikában, hogy bizonyos vontatottság a népnek jellemében 

fekszik; ha példának okáért több japáni összetalálkozik, kik az 

idegen hajókat megnézni akarják, egyik előbb így szól: „Ma 

szép reggel van!“  a másik erre megjegyzi: „nagyon is kelle

mes;“  egy harmadik hozzáadja: „egyetlen hullám nem zavarja 

a viztükört!“  —  és csak ekkor fogja egy negyedik mondani: 

,,jerünk hát nézzük meg az idegen hajókat.“

Ezen látogatásnak eredménye lett mindazáltal, hogy egy 

rendszeres egyezmény alappontjai megállítva lőnek; ezen pon

tok nevezetesbjei: három kikötő megnyitása az amerikai keres

kedésnek, és helyengedés a gőzösök számára szükségelt szén

tárak felállítására. A  többi pontok a Chinával kötött egyez

ménynek másolatjai; kivéve egyetlen záradékot, mely szerint 

más kereskedő nemzeteknek is az amerikaiakéhoz hason jog 

van engedve.
Ezen pontoknak a császár általi megerősítése felöl azon

ban még semmi bizonyos tudósítás, mert a „ S u s q u e h a c ma “ 

gőzös csak 24-dik martiusban hagyta el a jeddoi öbölt, midőn 

a megerősítés eszközlése tárgyában ujabb összejövetel tarta

tott, de mely, hogy bár vontatva is, előbb utóbb be fog követ 

kezni, az iránt semmi kétség többé.
, (Francziából. K o m á r o m  y F. )

A BALATONVIDÉK ÉS FÜRED *).
—  J e n e v a i  L á s z l ó t ó l .  —

Ki a Balaton vidékére lép, egy egészen új világban találja 

magát; a tündérek, mondák, régi emlékek, regék és csodák 

világában. Ki nem hiszi, nem ismeri, nem kedveli a költésze

tet, jőjön e vidékre, s fás lelke át fog szellemülni, képzetének 

kmölnek szárnyai s merész versenyre kél az a legmagasabb 

röptü sasokkal. Ki kedveli a regéket, mondákat—  minden lép

ten találkozik itt egygyel, minden halomnak van itt múltja, 

története, minden fűszál egy-egy rege azon, mit a nép oly 

vonzóan, a meggyőződésnek oly komoly hangján tud előadni, 

hogy ki hallja, első pillanatra maga is valószínűnek tartja azt. 

Vagy ki a történetnek, a múltnak imádója —  ott vannak a sok 

romok, melyek annál csodásabban ragadják meg a szemlélőt, 

mert a történet hallgat róluk, s csak a monda ad melléjük ma

gyarázó szöveget, titokzatos homályosságában. S mit mondjak 

a gyönyörű tájról magáról? Belekapjak tán annak leírásába ?

—  én nem hiszem, hogy léteznék oly fellengző toll, mely e 

feladatnak kielégítőleg megfelelni képes volna. S a ki tán ez 
állításomat túlzottnak hiszi, ám tekintse meg saját szemeivel 

a Balatonvidékét, s igazat fog nekem adni. De kirándulásában

* )  F o r r á s o k :  Saját jegyzeteim ¡ B á n y a  »z ifjúság  kópzásére. Dr. 
Peregrinyi Elek. Pesten, 1845 ; A  f ü r e d i  s a v a n y u v i z  sat. 

Horváth B álin t 1848 ; A  kát haza első rangú g y ó g y v i z e i  á s  

f ü r d ö i n t á z e t e i .  Török Józse. 1848 ; B a 1 a t o n - A  1 b u in. 
Szerelmei M iklós. Pesten 1848.

ne elégedjék meg azzal, hogy a gőzösön végigfutja a Balaton 

tavát, vagy fölmegy Badacson, Csobáncz, Gulács, Sümeg stb. 

ormaira, és onnét széttekint a térben . . . mert hisz ép ezen 

pontok képezik ama kiegészítő csoportozatokat, melyek össze

véve alkotják a világhírű regényes tájat s ki e pontok valame

lyikéről szétnézve hoz annak szépségeiről ítéletet, épen úgy 

tesz, mint ki a város tornyáról, vagy a Károly-laktanya tete

jéről akarná megbírálni Pest fekvésének regényességét!! —  

A  Balatonvidéken nem Badacson, Szigliget, Csobáncz, Gulács 

a legszebb, hanem azon öszhangzatos eszményszerü csoportu- 

lat, mit ezek együtt véve mutalnak fe l; mert a Balatonvidék 

egy befejezett egész, tökélyes k ép , melyet a szemnek teljes

ségében felfogni a gőzösről már csak közelsége miatt sem 

lehet; a szemlélő legalább is a fonyódi csúcsról nézzen szét, 

de még ez is igen közel pont, —  ki a nagyszerűben és valódi 

szépben gyönyörködik, megjutalmazva találandja fáradságát, ha 

a Fonyódtól egy óra távolságra eső Lengyeltóti magasairól 

tekinti meg e tájat, vagy ha már idáig fáradozott, áldozzon még 

félórai utat, és elérve a Lengyeltótiból Gamásra vezető utón a 

Nagyhács és Putenda mellett emelkedő hegyet, tekintsen 

onnét szét; —  bizonyosan azon meggyőződéssel térend visz- 

sza, hogy látta a világ legszebb tájképét, melyet a teremtő 

legmagasb eszméje után alkothatta csak meg. Egy pillanattal 

áttekintheti innét a szemlélő a Balatont, annak innenső és túlsó 

partjait. . . egy varázs színpad előtt képzeli magát —  lábai 

alatt az előtérben egy falu, azon túl nagy síkság, a háttérben 

pedig egy ezüst szalagként a Balaton nyúlik e l, azon innen s 

t ú l , a messze háttérben merész hullámzatu körvonalakban a 

kéklö hegycsoportulat.

De térjünk vissza a Balatonhoz.

A tó hossza 10 mérföldnél nagyobb, szélessége másfél 

mföld, néhol keskenyebb is , p. o. Tihanynál alig üti meg az 

500 ölet (egy nyolczad mföld), e ponton úszta azt át Wesse

lényi Miklós; néhol pedig szélesebb, mint közel Keneséhez 

meghaladja a két mföldet. Mélysége rendesen 6— 8 öl közt 

változik, legmélyebb a tihanyi szorosnál.

A Balaton Veszprém-, Zala-és Somogymegyék közt fek

szik, körszélére 57 határ dűl, ezek közt 3 mezőváros, 34 falu,

20 pedig puszta.

Eredetéről csak annyit tudhatunk, hogy gyanithatólag 

azon tenger maradványa, mely egykor Magyarország földének 

nagy részét borította; a monda pedig ezeket á llítja : Valaha 

Badacsony és az átellenében álló fonyódi csúcs, egy hegyet 

képeztek, úgy szinte a tihanyi sziklák is a velők szemközt 

levőkkel, s köztük a téren virágzó nagy város terült e l, mely 

is egyszer felsőbb hatalom átkának súlya alatt elsiilyedt, a he

gyek lánczai megszakadtak s a helyen a föld alól fölmerült^ 

tó. A  város egyik tornyában, —  melynek keresztjében száraz 

éveken gyakran a komp is meg-megakad —  ül egy leány 

sírva, elölte egy medencze, mely mihelyt áradó könyeitől csor

dultig megtelik, a tó kifog száradni és a város föltetszend 

annak mélyéből; azonban mellette egy kakas áll ő rt, mely is,

—  mikor már csak egy csepp hibázik még, hogy a medencze 

csordultig legyen —  azt mindannyiszor felborítja —  s így a 

tó soha nem száradhat ki.

A tó történetéről csak annyit mondhatunk, hogy az már a 

rómaiak előtt ismeretes volt. Honunk történetéből pedig tud

juk, hogy hazánk dunántuli részét Augusztus császár a római 

birodalomhoz kapcsolván, az Pannónia nevet kapott, később 

pedig Valériáról, Galerius császár nejéről Valériának hívták. 

A rómaiak idejövetelekor az ország e részét erdők és mocsá

rok, fökép a Balaton szakadékéi boriták, ezek kiszárítása vé

gett, mi által az éghajlat is szelídebbé válandott, a Balaton a 

Sió-csatorna által —  mely Simontornyanál a Dunába folyó 

Sárvízbe nyílik —  összekötők a Dunával, s ez által sok eke 

alá alkalmas föld szabadult föl viz a ló l; mert hogy a tó egykor
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sokkal nagyobb volt, annak nyilvános nyomait láthatni a keszt

helyi u tón ; itt az út mellett jobbra egy messze kinyúló vízágy 

látszik, melyen most mezők és rétek vannak, de az előtt, hogy 

Galerius császár a tavat lecsapoltatá, víz fedte azt. A rómaiak 

L a c u s  V o l c e a  snak s máskép L a c u s  P e i s o  nak is neve- 

zék s vidékén több gyarmatuk is volt u. m. Caesariana, Tric- 

ciana , Valentina, Mogentíana , Mogetiana, Cibalis sat. váro

sok —  mindezek romjai Keszthely és Sárvíz környékén látha

tók. Kitűnik ezekből, hogy a rómaiak alatt a dunántuli rész 

gonddal miveit föld volt, s hogy e gyarmatok, összeköttetés

ben lévén a Dunával, azon kiterjedt kereskedést űzhettek. Leg- 

nevesb volt ezen gyarmatok közül Cibalis városa, melynek 

romjai a maifenéki vámnál ma is láthatók; egykor terjedelmes 

város lehetett, s róla a régi földabroszokon a Balaton Lacus ad 

Cíbaliin név alatt fordul elő. Később Fenékvár név alatt a tatár

járáskor vár volt, melynek romjai 50 év előtt még láthatók 

valának.

A rómaiak uralkodásától fogva a Balatonra nem nagy 

figyelem fordittatott. A magyarok alatt is csak annyit tudunk, 

hogy II. Ulászló idejében Kustyán határában és a Sió táján hosszú 

híd állott a tó hátán. Hogy mint változott át régi római neve 

B a l a t o n r a ,  azt is homály fedi. Nagyobb figyelemnek tárgya 

csak Mária Terezia alatt lett, mikor is a Sió eliszaposodása 
által újra vissza kezdé foglalni az ekétől a környékbeli szán

tóföldeket. Végre 1780-ban megásták újra a S ió t, ez által 

2o ,590 hold föld szabadult fel, melyen 30,000 szekér széna 

termett. Legújabban ismét sokat emlegetik a Sió megásását s 

hajókázhatóvá tételét, de mind e mai napig ez érdemben nem 

történt semmi, pedig a kérdés nagyon is égetővé vá lt, miután 

a tó, lefolyása eliszaposodván, ismét igénybe kezdi venni az 

egykor tőle elfoglalt területet.

A tó vize csendes időben messziről k ék , közelről szőke, 

a medrét fedő kékes porondtól; vihar alatt pedig haragoszöld. 

Halböségére némely helyeken a Tiszával vetekedik, de mióta 

gőzös háborgatja hullámait, ez előnyéből veszteni kezd; e ba

jon a Francziaországban állított haltenyésztő intézetek által 

lehetne segíteni, —  különösen megérdemelnék ezt az olyany- 

nyira keresett fogasok —  s különösen ajánlandó a tihanyi 

apátságnak, Szemesen a Hunyadiaknak, Bogláron a Jankovi- 

csoknak, Fonyódon az Inkeyeknek s Keszthelyen Festetits 

nagybirtokosoknak ily intézetek felállítása. Vagy ha egyesek 

erejét tán ily vállalat fölülmúlná, a m. kormány remélhetőleg 

egy ily közhasznú társulattól bizonyára nem vonná meg segéd

kezét. A  Balatonban találtatik az országhírü f o g a s ,  mely a 

monda szerint a világon csak a Balatonban és Fenyves tengerben 

él, onnét jön a Balatonba is , azon földalatti csatornán, mely 
által azzal összefügg s erről egy öreg tihanyi halásztól követ

kező regét hallék. Egy béna koldus tengődött Tihanyban a ha

lászok adományaiból s mikor egyszer a parton a halászokat 

várván, látná, hogy azok hálójukban egy gömbölyű fekete ka- 

tulyát húznának ki, felkiáltott, hogy az az övé; ennek bebizo

nyítására elbeszélé, hogy katona korában kedves barátjával, 

midőn a Fenyves-tengeren hajókáznának, ö közös pénzszekré- 

nyüket, e fekete katulyát, vigyázatlanságból a vízbe ejté; az 

öreg el is mondta, miféle pénznemek vannak benne, mit a ha

lászok a szerint találván , régi tulajdonát neki visszaadák. —  

Annyi igaz , hogy Tihany nyugotí oldalának egy helyén a víz 

tiszta időben felgomolyogni látszik, s a halászok erösitík, hogy 

itt fognak legnagyobb fogasokat. A gomolygást forrás okozza, 

a fogasok pedig tán az ily viz körül szeretnek legjobban tar

tózkodni, s tán onnét magyarázható, hogy a fogas a Balaton

ban annyira díszük, mivel a tó nagyrészt saját belső forrásai

ból táplálkozik, s ezek néhol melegek is , miután fölöttük 

télen a jég  nem oly erős, az ily helyeket a nép h e v e s e  knek 

nevezi. E forrásokon kívül még 31 kisebb nagyobb patak, a 

Zala vize és 9 parti forrás táplálja a tavat.

Találtatik benn a fogason kivül nagy bőségben garda, 

fejér és golyvás halak , melyeket bering módra elkészíthetni, 

továbbá süllő , harcsa s az úgynevezett cseresznyerák , mely 

eleventen is piros sat. Nevezetes még a Siófok táján kapható 

balatoni porzó , mely hasonlít azon homokhoz , mit a közép

tenger Messinánál és Genuánál, az Oceau a kanadai szigete

ken, az indiai tenger pedig Koromandelnél mos a partra ¡alkat

részei, porföveny, vasrészecslék, sőt drágakő, u. m. rubin-, 

topaz-, amethyst-, gránát- sat. részecskék —  s a balatoni 

porzó név alatt mindinkább elhiresül s már kereskedésben is- 

forog.
Végül említjük meg a tó által partrahányt uri-fejkötő s 

kecskeköröm nevezetes csígamaradványokat, melyek eredete 

még tudományilag nincs tisztába hozva, de a kecskekörömről 

a tihanyiak azt tartják, hogy megtörten a lovak fájós szemére 

jó  orvosság, s regélik róla, hogy András, István király öcscse, 

midőn még herczeg volt s egy táborozásból igen szegényen tért 

vissza, a Balaton-parton egy pásztortól ezer magyar forintot 

kért kölcsön , ki is neki ezt felelte : Isten tudja, hogy semmi 

pénzem nincsen! András pedig így fe le lt: ha az isten tudja, 

hogy neked pénzed van, tehát büntessen meg nyájaddal együtt. 

Erre a pásztor nyájával együtt a tóba sülyedt —  s a tó most 

e kecskenyáj kővé vált körmeit hányja partra. —  Fáy András 

is dolgozott ki egy ezt tárgyazó regét, —  e szerint a körmök 

Bohan arany-kecske nyájáé, mely is egykor szomjúságtól 

űzetve a tóba rohant. Ugyané rege mondja, hogy Kamór, Ba

kony hatalmas varázsa és Sió Balaton tündére kibékülésük 
alkalmával a Bakony alján, a mai Füred táján, ez esemény em

lékét át akarván adni az utókornak; szólott Kamór, földre 

dobva züldelö cserágát: „e  helybe gyűljenek hegyeim bér- 

czeinek legjótékonyabb erői!“  Mire Sió aranybuzogányos nád

já t Kamór cserága mellé vetve felelt: „és vizeimnek legjóté

konyabb forrása !“  és im a két hatalmas nemtö áldó szavára 

felbuzog gazdagon Füred jótékony érczes forrása, s áldja őket 

e malasztért ma is a hálás emberiség!

Térjünk át mi is Füredre.

Füred történetéről némelyek akarják tudni, hogy Gale

rius császár özvegye Valéria, Tihanyban lakván, midőn anyja 

e források használata által meggyógyult, ide Diananak templo

mot emelt volna. De ennek semmi hiteles nyoma , sőt a füredi 

forrásokat a 17-dik században Zeiler német író említi föl elő

ször, később Kremwitz, Lower, a 18-dik században pedig 

Biethüfer, Bombardi, Beel, Turóczi. De ez írók egyszerű puszta 

forrásnak említik azt, melyhez pásztorok tévedtek el olykor, s 

jelentékenységre csak alig egy század óta kezde emelkedni.

Füred a tihanyi apátság birtoka volt, I. András’ király 

óta. 1743-ban, Lécs Ágoston tihanyi apát, a források egyikét 

odúba foglaltatá, fabódét épittete melléje és kürnyékét kissé 

kicsinosíttatá. Már 1748-ban a forrás küzelében vendéglő s 

fürdöház épült, 1754-ben a látogatók nagy száma miatt mind

két épületet meg kelle nagyobbitni, s ugyanez okból 1764- 

ben ismét javítani. Azonban csinosbulni csak akkor kezdett, 

midőn az 1775-dikí nagy felhőszakadás ideiglenes, nagyrészt 

fabódé épületeit megrongálván, a tulajdonosok szilárd és tar- 

tósabb lakokat emeltek. 1770 óta neve hivatalosan is említte- 

tett s 1782-ben pedig a helytartótanács vize megvizsgálására 

két tanárt küldütt. A kutakat ekkor tisztogatták s látták el 
tetővel; sétányt, ligetet ültettek. József c s á s z á r  a tihanyi apát

ságot eltörülé, a tudományok alapjához csatolá, s Füred magára 

vonván figyelmét, itt orvost, seborvost s gyógyszerészt állan

dósított s az egész intézetre felügyelő személyzetet rendelt. 

József császár halála után ismét visszakerült Fiired előbbi urai 

birtokába. 1802-ben Schuszter egyetemi tanár ismét meg

vizsgálta vizét. Ez időtől Füred a fényűzésnek kezdett színhe

lyévé lenni, hangászok, színészek látogaták azt —  kártyahösök 

és iparlovagok is jelentkezvén.

23*
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1822-ben a kis kórház keletkezett s hideg fürdőket épí

tenek a Balatonban. 1834-ben leégett, mely szerencsétlenség 

azonban csak növelte Füredet, mert hamvaiból megszebbülve 

támadt fel. Ekkor épült az új fürdöház —  emelék a kút fölé a 

mai oszlopzatot, a sétatért nagyobbiták és hársfákkal beülte- 

ték ; a tóparton a mai vizemelö gépet álliták fel a vizvezetésre 

a hűtő kádakba s a sétatér öntözésére, s 1835-től az apátság 

nem adja többé bérbe, hanem maga kezeli az egész fürdő- 

intézetet.
Jelenleg legnagyobb épülete a Horvát-ház 105 szobával; 

a nagy vendéglő 80 vendégszobával, tágas kávéházzal, ét- és 

tánczteremmeí, melyben fürdöszak alatt minden este gyűl 

össze táncztársaság. Leghíresebb bálja azonban Fürednek az 

Anna-bál, melyre messzevídékről jönek a vendégek, s mely 

után a mulatók elhagyják a fürdőhelyet. Megemlítendő még 

az úján épült templom, az ó és új fürdöház , a színház, kór

ház , a zsidó-vendéglő.

Fürednek három sétánya van, egyik a hidegfürdökkel 

szemközt, másik a kút körül, itt egy külön fedett hely áll a 

zenészek számára, s itt jelennek meg a vendégek a legnagyobb 

díszben reggel nyolcztól il- ig , és délutáni 5-töl fél nyolczig; 

ez Füreden a világ színpada, erre néz a színház homlokzata 

„Hazafiság a nemzetiségnek“ felírással; harmadik sétány a 

liget, a színház felett, már 1780-ban rendezék először.

A hidegfürdök czölöpökre épülve szabadon állnak nem 

igen díszes fabódéikkal a Balaton vizében, —  12 szoba a fér

fiak, és 17 a nők számára.

A füredi vizek vegyalkatrészei dr. Sígmundnak 1837-ben 

tett vizsgálata szerint a következők. Találtatik ugyanis egy 

polgári fontban,

a kútban, a Balatonban
kénsavas s z ik é le g ........................ 6,30 0,49

szikhal v á g ...................................  1,08 0,02

szénsaras sz ik é le g ........................1,10 —

„  mészéleg . . . .  6,98 0,47

„  keseréleg . . . .  1,10 nyoma

„  vaséleos . . . .  0,32 0,01

kovaföld ....................................0,26 —

t i m f ö l d .......................................... 0,19 0,09

növényi és állati anyag . . .  —  0,54

összesen 17,33 1,62 szemer

szén sav b ó l.................................... 38,40 1,06 k. hüv.

A füredi gyógyfürdő különösen ajánlható következő ba

jokban. Zsongitó erejénél fogva:

1. Női terméketlenség, férfiúi tehetlenség. 2. Görvély- 

és köszvényben. 3. Mindennemű gyöngeségekben. 4. Sápkór

ban. 5. Különféle idegbajokban , mint rászt-, méhkóros gör-

Balaton-Füred.

Képünkön, —  mely Szerelmei rajza után van metszve —  

jobb oldalról a nagyszerű Horvátház, bal oldalról az új fürdö

ház látható kertjével, középen a sétatér, melynek fái az ivó- 

kutat rejtik, a háttérben a színház, mögötte a liget; —  nn'g az 

előtérben a Balaton tűnik fel füredi kikötőjével, hol a Kisfaludy 

gőzös szokott állani, mely csinos hajó gyors röptével a Bala- 

tonvídék nagy költőjének lángleikére emlékeztet.

A kilátás Füredről Tíhanyra, a Balatonra és Somogy átel- 

lení partjaira mondhatlan gyönyörrel kínálkozik a szemlélőnek.

A balaton-fiiredi gyógyvíz a kénsavas sókat tartalmazó 

vasas savanyuvizek sorába tartozik, s az ilynemű vizek közt 

honunkban legelső helyen áll. Három forrásból buzognak azok 

fel. Ezek közül csak egy áll nyitva, oszlopzatos csarnokkal 

fedve, s oly vastag erű, hogy másodpercz alatt többet ömleszt 

tizenkét itczénél. Esti 8 órától reggeli 5-ig szabad csak a vizet 

vidékre szállításra, palaczkokba merni. A második forrás 

inkább északra van, s fölötte a hangászkar játszóhelye á l l ; a 

harmadik forrás keletre, vizét egyedül fürdőnek használják s 
fürdöforrásnak is nevezik.

A füredi vizeket kétfélekép használjak: hidegen és melegen.

Meleg fürdésre van 42 díszesebb és 19 közönségesebb 

fürdőszoba.

csőkben, gyomorgörcsökben. 6. Emésztetlenségben. 7. Nyál- 

kásodásokban s a hudhólyag bajaiban. —  Oldozó erejénél fogva: 

1. Máj-, lépdugulásokban, búkorban, aranyér-és sárgaságban, 

vízkórban. 2. Epe- s vesekövek ellen. 3. Giliszták ellen. 4. 

Mint utószer a budai, pöstyéní, carlsbadi, mehádíai, sat. für

dők után.

De ily foganatosan a füredi víz csak a hely színén hat; 

üvegekben tova szállítva sokat veszt erejéből. A Balaton vize 

ellenben igen könnyű, pinrzében két évig is eláll rothadás nél

kül és mindenütt iható.
A vemiégek száma 1839-ben 1443-ra, 1847-ben már 

2167-re mmt, tavaly pedig elérte a 2500-at.
Tavai' a hideg fürdőkben zuhanyokat alkalmaztak. A gőz

fürdőt is akkor nyitották meg, s ez időtől van behozva a birka— 

savógyógymód, mind ital-, mind fíirdöképen, mellbajokban.

Ezen újítások Orzovenszky Károly, az erélyes új fürdő- 

orvos eszközlései. —  178i-töl fogva van Füreden rendes 

orvos, legelső Oesterreicher volt *)•

* )  A  tihanyi apátság, m in t Füred fö ld e sú r i, cddlgelé minden lehetőt 
elkövetett a fürdő csinosítására s kínyelinelnek szaporítására', mely 

tekintetben a fürdő felügyelője, Ecsy László úr Is hatbatfis segíd-
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Legélvezetesebbé teszik a füredi fürdöszakot a több izben 

gőzösön zene kíséretében rendezni szokott kirándulások és azon 

regényes szépségű tájak, melyekben a Balatonvídék oly gazdag.

Legközelebb áll ezek közül Tihany , félsziget Füred átél— 

lenében, innét szárazon egy órai távolságra. A  magyarok be

jövetelekor Tihany már vár volt s ez időben, mint azt a tiha

nyiak mondják, Tikhany vala benn kapitány, kitől a félsziget 

nevét is kölcsönzé vala. A tihanyi apátságot I. Endre király 

alapitá 1055-ben, fogadása következtében III. Henrik német 

császáron vett győzelme után. A törökvilág kezdetekor várrá 

alakiták át, egy csatorna által, melynek nyomai ma is láthatók, 

egész szigetté tevén azt, mi által bevehetien erősséggé 

lett. Háborús idők után a vár ismét elpusztult. Tihany neveze

tességei közé tartozik az úri-fejkölö, s a Balaton által egyedül 

itt kihányt kecskeköröm, csigák, melyeket gyermekek árulnak 

az utasoknak —  továbbá a remetelakok a szirtek oldalában, 

menedékhelyei a szerzetesek- és remetéknek a tatárjárásból 

és tőrökvilágból, hol egy sziklába vájt oltár is látható; végül 

a hírneves viszhang, mely csendes időben 18 szótagnál többet 

képes a leghívebben visszaadni; képezi pedig e viszhangot az 

apátság templomának fala —  de ezt a monda nem hagyja 

helybe, hanem Fáy Andrásnak fönebb is érintett regéje azt 

állítja, hogy itt Rohannak büszke leánya, Horka, fekszik elte

metve, ki életében csengő szép hangjával fukarkodván, arra 

van átkozva, hogy örökíglen minden legcsekélyebb hangra 

felelgessen.
A Balatanparton áll még Fonyód csúcsa, hajdan vár, mely

ről a nép mondja, hogy Török Bálint vala parancsnoka, kinek 

gyűrűjét egy pásztor megtalálván, azt tőle egy boglárí földesúr 

vásárolta meg potom áron. A hegy csúcsán a vár sánczai most 

is láthatók, düledék falaiból a volt bérlő birkaaklokat épit— 

tete ! E  csúcsról kell megnéznie a Balatonvidéket, ki annak 

szépségeit élvezni akarja. A törökvilágban e szerény pont 

alkalmasint nagyobb szerepet játszott, mint az idáig tudva van, 

mert e vártól az azt környező berken túl a bézsenyi pusztán 

egy vízárkokkal körülvett négyszeg földsáncz-erődvény, úgy

szólván fris, nyomai láthatók, —  melynek nem lehete egyéb 

rendeltetése, mint védní a Fonyódba vezető bejáratot —  s 

hadépitészeti styljéröl Ítélve, az a törökök uralmának vége felé 

hányatott, valószínűleg ezek által.

Fonyóddal átellenben áll a nagyszerű Badacson, tetejéről 

gyönyörű kilátással. Badacsonban áll Kisfaludi Sándor pín- 

czéje, most hg Eszterházy tulajdona, ez alatt bugyog a Kísfa- 

ludi-forrás; midőn azon diófát kerestem, mely alatt a nagy 

költő annyi lelkesült perczeket élt és dalokat ir t, csak helyét 

tudák megmutatni, kivágatta azt a tiszttartó, nehogy árnyéká
val a szölöérésnek ártson! Badacson tetejéről a tó hasonlít 

egy tál tejhez, melyben beleesett légyként úszkál a gőzhajó, s 

itt-ott egy csónak vagy komp.

Badacsontól keletnek áll a csudás alakú Gulácshegy, nyu

gatnak a regényes Szigliget, váromladékával.

A  Balatonparton van Keszthely is , mely már sz. István 

korában fenn állt mint falu, ma pedig egy nagyjövőjü mező

város, mint leendő központja azon forgalomnak, mely a bécs- 

kanízsa-fiumei vasúton és valamikor a balaton-duna-feketen- 

geri vonalon rajta keresztülhuzódík. Felejthetlen emlékű Fes

tetics György utódainak birloka, ki ilt jeles gazdaképző tanodát

kezot nyújt. Újabban a földesurasíg ismét nagyszerű építkezést ter

vez, m i az eddigieket esi» és kényelem dolgában fö lü l fogja m úln i. 

Ez szálloda és mulató-csarnok lemül , s ehhez járu land a K ilátón  

vizében levő filrdühizikók , az uszoda megnyitása, és a szűk , meleg 

és sóiét színháznak ny íri színkörré leendő átalakítása. Mindez még 

inkább emelendl s vonszóbbá teendi a fürdőt, mely már is egy csinos 

kis város alakját viselt magán a nagyvárosi élet és szollem színeze
tével.

S z e r k.

alapított, de mely alapítványt utóda, Festetics Tasilo, visz- 

szavonváu, s az intézet, közfájdalomra, megszűnt.

A Balaton partjától belebb esnek Rezí, Tátika, Sümeg, 

Csobáncz sat. sat. váromladékokkal fejeiken, melyek a tatár

járás után épültek mind, hogy jövendőre hasonló csapások ellen 

mendékül szolgálhassanak, a török világban pedig sok véron

tás színhelyei, s az ellenség fészkei, kinek kiűzetése után nem 

épültek többé fel. A kilátás mindegyikről elragadó szépségeket 

tüntet fel.

Megemlítem még a Szentgyörgyhegyet, mely Badacson 

mögött áll s ennek, Csobánczról tekintve, alakra tökélyes ha

sonmása. Északkeleti oldalán meglepő szépségű úgynevezett 

zsákköveket mutat fel, tetején pedig minden balatonvidéki he

gyek közt leglátszóbb jelei vannak egykori tűzhányó voltá

nak ; a tölcsér még most is ép , csakhogy gyér fű lepte be. 

Szintén e hegyen van még egy kútféle lyuk, melyet a nép fene

ketlennek tart, s állítja , hogy a Balatonnal összefügg! mert 

egykor egy beleesett réczét másnap a Balatonból fogtak 

k i ; a monda szerint pedig ezen lyukban lakott ama sárkány, 

melyet sz. György vitéz megölt vala.

Hogy a balatonvidéki, duczalaku, minden lánczolat nél

kül a földtől elszigetelten kiölő hegycsúcsok egykor tűzhá

nyók voltak, azt nem én találtam k i, —  egykori minőségük

nek félreismerhetlen nyomait hordják magukon. Azok az elszi

getelten felálló csúcsok ésduezok, mint Fonyód, Badacson, 

Tihany, Csobáncz, Sümeg, Szigliget, Rezí sat. mindannyi tűz

hányó erő által feltolt tölcsérek, melyek táplálékukat azon 

tengertől nyerék, mely —  mint föntebb is említők —  Magyar- 

ország síkját egykor borította, s ennek maradványa valószínű

leg a Balaton, mely mai napig is hány k i , csak tengerben élő 

csigák töredékkagylóit, milyen csigák maradványai lehetnek az 

úri-fejkötök és kecskekörmök is.

És itt félbeszakasztom közlésemet, nem mintha kimerí

tettem volna tárgyamat, de mert ellenkezőleg az merített 

ki engemet, —  leteszem azért egyidőre azt, hogy egykor készül

tebben s nagyobb sikerrel karolhassam újra fel.

PAIIKÁRÜS FERKÓ.

—  V a l io t  Im r é t ő l .  —

Mintegy tíz éve lehet annak, hogy a magyar zenészet 

egyik föbajnoka, az elhunyt Rózsavölgyi Márk, Dunaföldvárról 

felhozta Pestre a Patikárus testvérek zenésztársaságát, és 

mint igazgatója szebbnél szebb fellengös magyar nótákra tanít

ván be ezt, úgyszólva szelleme örökségeid adta őket át a fővá

rosi közönségnek. És a Patikárus-testvérek zenetársasága azóta 

folyvást a fővárosban működik; fogadók- , kávéházak- és bá

lokban, olykor a színpadon és lakomák alkalmával a legtisztább 

népies magyar zenével mulattatja, lelkesíti hallgatóit.

Ezen társaság a z , mely a többi közt leginkább fentartá 

patriarchális szerkezetét, nemzetiség tekintetében tősgyökeres 

eredetiségét, ez az, mely a magyar zenét annyira elkorcsosí- 

tott idegen befolyásoktól leginkább megőrizte magát, —  ez az, 

mely magyaron kiviil semmi mást nem tud tökéletesen játszani, 

de aztán a magyar nótát úgy megteremti, mint kívüle senki 

jobban. Es ezen eredeti magyar zenetársaság feje, éltető lelke, 

szeme-fénye, a négy testvér legifjabbika, —  az országos hírű 

P a t i k á r u s  F e r k ó .

Midőn a Patikárusok kedvderitő gyógyszereikkel Pestre 

jöttek, még akkor Ferkó nem foglalt köztük helyet; csak néha 

néha jött közéjük a vidékről látogatóba. Az öregebbek jól tud

ván mily kincs rejlik kis öcscsiik hegedűvonójában, csak bébe-
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hóba rántották öt elő a zugból, mint valami ritka tüneményt, 

mint valódi csodagyermeket, s vendégszerepléseivel sok pénzt 

kerestek. A czingár, sápadt, beteges fiú jelentős külseje, kiváló, 

sajátságos modorú s mély érzelmű játéka mindenki figyelmét 

magára voná, s már akkor is elragadó hatást idézett elő. Így 

aztán a lángszellemével fölemelkedett Ferkó lassanként lerázá 

magáról öregebb testvérei gyámságát, rendes tagja lett a köz

kereseti társulatnak, s bátyja, Károly melleit, mint első hege

dűs kezdett működni, de rendkívül szép és feltűnő játékánál 

fogva csakhamar legelső lett belőle, s túlszárnyalása által nem 

egy vetélytársában költé fel a féltékenység és becsvágy inge

rét, s különösen testvérei s fővárosi pályatársai haladására 

fölötte buzditólag hatott.
Ha Boka Károlyról azt lehet mondani, hogy mindenek közt 

legjobban játsza az igazi alföldi vagy tiszai csárdásokat, vala

mint Bunkó Feri a palócz magyarokat, —  ha Sárközi Feriről s 

a győri Farkasokról azt, hogy legjobban játszák az operai és 

mindennemű tánczzenedarabokat, s jó l szerkezeti társulataik 

összes működése a legszabatosabb és legtökéletesebb; —  ha 

Kecskeméti Józsiról azt lehet mondani, hogy egyike a legjobb, 

legköltőibb felfogású magyar zeneszerzőknek, és az erdélyi 

Salamonról azt, hogy a keserves, siró, oláh nóták művészi elő

adásának mester^; —  úgy a mi Patikárus Ferkónkról kiváló— 

lag elmondható az, miszerint a Lavotta, Csermák, Bihari, Ró

zsavölgyi, Svastics szellemében szerzett régi, classikus magya

rok, az úgynevezett fellengzö, palotás és hallgató magyar nóták 

és a dunavidéki csárdások remek eljátszásában nincs neki 

párja. És ez úgyhiszem azok előtt, kik a magyar zene tengeré

nek mélységeit, felsőbb és alsóbb regióit ismerik, — rá nézve 

nem kis dicséret.

kézségeken győzedelmeskedő, a nélkül, hogy keresett és czí- 

kornyás volna, különösen a mélyebb hangokból a legmaga

sabbakra való átfutásai bámulandó mesteriek. —  Komoly játé

kát a magyar jellemével annyira öszhangzó bánatos melancho

lia , merengő andalgás, kebelrázó fájdalmasság lengi á t , —  

ekkor a hegedű szinte sir, szinte zokog kezében, s magasztos 

költői gondolatokat s mély érzelmeket beszél elő. Ekkor ö egé

szen saját belső világába látszik elmerülve lenni s fölmagasz

talt külsején is látható az, hogy játéka szívből j ő ;  úgy magá

hoz szorítja ö ekkor a hegedűt, mintha csak egy gazdagon 

virágzó fa gyanánt kebléből nőtt volna k i, vagy mintha épen 

szive gyökeréhez volna nőve. Ez az ihletettség, a lelkesültség 

percze, mely csak koronként, leginkább bizalmas baráti körben 

szállja meg öt, nem pedig akkor, midőn a nagy tömegnek szak- 

mányban kell dolgoznia. A vidámabb hangulatu zenedarabokat 

igen kedélyesen, megható gyöngédséggel, sajátszerü kellem

mel tudja játszani, mit leginkább az olvadozó szerelmi sutto

gáshoz, a jó  énekesek finom, tulvilágias pianóihoz lehetne ha

sonlítani, mi fölötte kedves benyomást eszközöl. Ö inkább elő

adó-, mint teremtö-erövel bírván, pályája olyan, mint a jeles 

színészé, ki személyéhez kötött művészetével száll együtt 

a sirba.

Ferkó testvére, Károly, egyike a legjobb hegedűsöknek, 

főleg a csárdásokat igen jó l húzza, —  Imre a czimbalmon és 

bőgőn valódi természetes virtuóz, —  János a gordonkán kitűnő,

—  s ha mind a négy testvér jó  kedvvel játszik együtt, —  en

nél jelesebb magyar négyest, jobb quartettet kívánni sem lehet.

Patikárus Ferkó remek játékát Lisznyaí és Tót Kálmán 

versekkel is dicsöíték, mit ö méltán megérdemelt. Sajnálni 

lehet, hogy beteges, —  de azért —  nem hiába hogy Patiká

rus a neve —  mégis csak ö önt gyógybalzsamot fájó sziveinkre.

Patikárus Ferkő.

íme itt láthatjuk jelentős arczvonásait, érdekes külsejét 
ezen gcníális zenésznek, ki kezében tartott hangfegyverével 

már ezerek és ezerek sziveit hódiiá meg s határtalanul uralko

dik nemzeti érzelmeink benső világa fölött, ki bűvös játékával 

majd a legmélyebb keservre, majd ismét kitörő vígságra, őrjöngő 

lelkesedésre tudja hangolni kedélyesebb hallgatóit.

Ferkó játékán eredeti sajátság, nemes egyszerűség, szív- 

hezszóló báj, lélekemelő fönség ömlik e l ; technikája, mükeze- 

lése igen szabatos, tiszta, könnyű, biztos, s a legnagyobb ne-

Közöljük végre Lisznyainak Patikárus Ferkóhoz irt versét:

Húzd rá, hé! Patikárus, az angyalát!

Hogy sírom el rajta szivem szakadtát!
Húzd az angyalok nótáját, a magyart;

Melyben öröm, bú , szerelem összetart.

Ez a nóta követ olvaszt, csodát bír;

A ki tánczol s a ki húzza az is sir.

Lassúja: mintha rám felhő borulna,

Mintha szomorúfüz gallya hajolna.

S frisse: mintha virágesö szakadna;

Mintha a hajnali csillag szaladna.

E  nótának nincs határa, nincs vége,

Örökös folytatása van a szívbe.

E nótában a bú nevet, a kedv s ír ,

E nóta a barátságnak törvényt ír.

Aranyremény, tündérálom szól benne;

Száz esztendők búbánata, keserve.

Benne van a nap, hold fénye, fogyása;

A kis csillag reszketése, hullása.

S mintha kikelet támadna a hangján:

Benne zeng a pacsirta, s a csalogány.

Benne az isten szerelme, áldása;
Édes hazám természete, szokása.

Húzd rá , Ferkó, é jje lig , az angyalai.

Ez a nóta nekem egész másvilág!
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LEGÚJABB PÁRISI DIVAT ÉS VALAMI A 
DIVATRÓL.

Elöfietöink sorában többen a szépnemhez tartozván, a 

komolyabb irányú czikkek mellett olykor a divat kérdése is 

kétségkívül érdekelni fogja őket. De minthogy mi a néhai Hon

derű divatöltöny- és pipere—leírási tehetségével nem dicsek- 

hetünk, adjuk a legújabb párizsi divat tavaszi hölgyöltüzékei- 

nek rajzát minden hosszas magyarázat nélkül.

E divatképre csak azon 

észrevételünk van, miszerint 

a párizsi delnök házi köreik

ben eléggé egyszerűen, s 

mind a mellett jó  Ízléssel öl

töznek; az ülő hölgynek felső 

öltönye s mellénye egészen 

férfias —  mi a nőeinancípa- 

tió napirenden levő törek

véseinek tanujeléül szolgál, 

s nem lehet csodálni, hogy 

Amerikában sok nő már bő 

nadrágot is visel, épen úgy, 
mint kelet háremhölgyei. A 

kis fiú 14-dik Lajos korabeli 

rococo-öltözete s a bútorzat 

antikszerü alakja arra mutat, 

hogy a régibb századok mü- 

ipara több szépség-és becs

csel bir, mint a jelenkoré, s 

Párizs kézművesei kénytele

nek azt újra föleleveniteni.

—  Eddig nálunk csakaczélba 

vagy rézre metszett és leg

inkább eredeti párizsi divat

képeket szoktak a lapszer

kesztők közrebocsátani. Mi a 

képes külföldi lapok, folyó

iratok példájára megkísér

tettük e divatképet egyszerű 

fametszetben adni, —  s első 

próbánk úgylátszik eléggé 

jó l ütött ki. Miért nem adunk 

párizsi helyett magyar divat
képet, azt most bővebben 
fejtegetni nincs helyén.

Egyébiránt divatról, még 

pedig párizsi divatról lévén 

szó, nem mellőzhetjük el némely erre vonatkozó, s általunk már 

kisebb közönség előtt régebben elmondott dolgokat újra emlé

kezetbe hozni.

MAGYAR DIVAT.

Van egy, ezer, sőt millió színben és alakban változó zsar

nok, ki az úgynevezett nagy és müveit világ embereit szolgai 

bilincsek közt tartja, s fölöttük a legnagyobb önkénynyel ural

kodik. Ezen világhódító zsarnok —  a d i v a t , melynek alap

forrása, irányadó gyülhelye, főtanyája — P á r i z s ,  az annyira 

hiú, változékony kedélyii, s örökké elégületlen francziák fővá

rosa. S hogy épen az ily jellemű nemzetet bilincseié le legin

kább a felszínes divat zsarnoksága, azt csodálni nem lehet; de 

hogy ezen mézes méreg, hogy ezen czifra ragály Párizsból a 

világ majd minden részének emberei közé áthatott, s világszerte 

ragadós nyavalyaként terjedt e l, ezt már nem csak csodálni, 

de fájlalni is lehet; mert ez által a nem-franczia nemzetek tete

mesen csorbiták, gyöngiték saját önállásu nemzetségüket g 

erkölcsi tisztaságukat. Igaz ugyan, hogy a franczia divat sok 

szépet, sok jó t is napfényre hozott, de azért a rosznak és rút

nak sokkal több magvát hinté el a polgárosodott világ földé

ben, mely most m ír a közromlottság keserű, férges gyümöl

cseinek, napról napra nagyobb mértékben ad tápot, gyarapító 

életet. Napnál világosabb, hogy a családi és társasélet jelen 

rongált állapotának létrehozását leginkább a túlságos fény

űzéssel párosuló franczia divat eszközlé; ennek majmolási 

vágya elkábitá a külsőségek után kapkodó hiú világot, s most 

már gazdag és szegény egyaránt törekszik az újvilági Páris

édení almájába harapni; sok 

nem győzi ennek divatos 

költségeit, de csakhogy el 

ne maradjon a többitől, to

vább nyújtózik, mint meddig 

a pokrócz ér, hiúságból, ál- 

szeméremből erőködik; s íme 

itt látjuk a tömérdek rósz 

utoni pénzkereset, az egy

mást érő anyagi bukás, szel

lemi s erkölcsi sülyedés, a 

családi viszálkodások s min

denféle nyomorésinség alap

forrását, mely sokszor még 

a legvagyonosbakatis tönkre 
teszi, s mely a minden percz- 

ben változó s iszonyú költ

séggel járó párizsi divatszol- 

gaí utánzásából veszi erede

tét. —  És vájjon honnét szár

mazik az : hogy a műveltebb 

osztály igen nagy része, leg

inkább a testünket kínzólag 

fedő ruhák divatos, vagy 

nemdivatos szabása és szine 

szerint itéli meg embertár

sait, hogy ideje legnagyobb 

részét öltözködési piperével 

tülti e l , s majd minden va
gyonát erre áldozza, önma

gából maskarát, torzalakot 

csinál, pávaként hiuskodik, 

kaczérkodik s kényelmetlen 

divatruhái, kivált a test szo- 

rongatása, fűzése által, több

nyire nyomorékká, beteggé 

teszi magát és nemzendö 

gyermekeit, sőt egy egész 

ivadékot —  ? vájjon honnét hát ezen divattól függő ruhabál- 

ványzási düh, ezen bűnös piperekórság, mely a valódiságot, a 

belső szellemi életet annyira háttérbe szorítja s csalóka külfé- 

nyével oly ördögíleg elhomályosítja? — Nemde mindez leg

inkább az ezeralaku franczia divatóriás korcssarjadéka ? ! * )

A párizsi divat ezen túlságos bálványzásából ered azon 

honszegényitő bűn, miszerint temérdek nemfranczia leginkább 

szeret írancziául beszélni, franczia könyveket olvasni, csak Pá

rizsban készüli divatruhát viselni, majd minden műterméket 

csak Párizsból hozatni, s a társaséletben egyedül a franczia 

etíquette rideg szabályainak hódolni. —  Szégyen gyalázat, 

hogy sokan ennyire függenek a párizsi salonok szivöldöklő

* )  Ksztelenség volna tő lünk  (Haliban m inden divat is  fényűzés ellen 

kikelni. —  Divat legyen, de nemzeti; fényűzés legyen, de ne olyan, 

mely a külföldet gazdagítva a hont szegényiti,  és csak az legyen 

fényűző, ki a fényűzést könnyen megbirja.
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gőzétől, és a franczia szabók, mesteremberek ama kapzsi önzé

sétől, miszerint minden pillanatban új meg új divattárgyat, cse

csebecsét gondolnak ki, hogy ezzel magukat gazdagítsák, s a 

világot, mint bábuzó gyermeket elámitva, bolonditsák. És ama 

borzasztó társalgási etiquette, ama finom udvariasság, mely a 

társaskörökben hódoló rabszolgáinak minden tettét, gondola

tát, érzeményét és mozdulatát, egy átalános idomú, feszes, egy

forma kaptára üti, mely a lelkes emberből lelketlen gépet csi

llái, mely a szabad- és boldognak született embert rabbá teszi 

s kínpadi szenvedéssel bünteti, —  ah ezen etiquette, mit ti 

sérthetlen illedelmi szabályok gyanánt tiszteltek, legtöbbször 

nem egyéb, mint undok képmutatás, mosolygó sirás, rózsaszínű 

mázzal befent unalom, kelletlen szőnyegtaposás, belső undor

ral kisért theaszörpölés, s mint Byron lord mondá , szív- és 

ész nélküli fecsegés; —  és a finom udvariasság? —  puszta, 

kertnélküli udvar, melyben az örökzöld, örökifjú természetes

ség, vidámság, belső boldogság tavasza legkevésbbé sem virág

zik. Ezen dicső etiquette, ezen gyönyörűséges idegen növény 

is leginkább Párizsból, a finom udvariasság fátyolával leplezett 

romlottság fötanyájáról ültettetett át a többi európai nemzet 

társaséletébe. A franczia galantéria szép dolog volt a regényes 

középkori századokban , midőn az a harczedzette leventék vad 

nyerseségét szelíd gyöngédséggel finomitá, de azért a férfit 

férfiasságából, a nőt nőiségéből ki nem vetközteté. Azonban a 

mostani, XIV-dík Lajos elpuhult, elaljasodott korától fogva 

ellenkezőleg nyilatkozó franczia udvariasság, a Párizsban ko

holt társalgási bon tón nem egyéb, mint a valódi szív- és érte- 

lemmüveltség édeskés öldöklöszere, egy üres társalgási irányzó, 

melynek czifra kínpadán a természetes emberi jellem, a kere

setlen, őszinte, egyszerű magaviselet, a komoly férfiasság és 

szende nöiség, a szemérem, hűség, vallásosság és háziasság, 

vagy végkép elveszni, vagy legalább elnyomorodni, gyöngülni 

kénytelen. A franczia növelés udvarias, bon tónos iskolájából 

kerültek ki a legfelületesebb, leghaszontalanabb divatbábok, a 

legszemtelenebbül kaczérkodó, s a társalgási hideg elmésségen 

kivül mitsem becsülő, ninon de l’enclosi kéjhölgyek, s az egy

szerű erkölcsöket kigunyoló drámai hősök és hősnők, a vaj

ként olvadozó, asszonyílag híu, kaczér, s csak a férfiasság gya

lázatára élő liouok, arszlán-majmok, ezen förtelmes tökfilkók 

erkölcsileg, értelmileg és testileg romlott naplopó-serege! — 

A  franczia növelés ezen udvarias, bontónos iskolájából vette 

eredetét azon úgynevezett ne  m e s t ó n ,  s v á l a s z t é k o s  

h a n g  i s , mely a romlatlan magyar hölgyek és férfiak keblé

ben viszhangra, s társaséletünk jobb köreiben követésre nem 

találhat, míg álland azon igazság : h o g y  a m i  n e m a n e m -  

z e t  l e l k ü l e t é b ö l ,  s a j á t o s  b e l s ő  é l e t é b ő l  f e j— 

l ő d i k k i . a z k ö z t e  j ó t é k o n y a n  és  t a r t ó s a n  m e g  

n e m  h o n o s u l  h a t !  —  A valódi magyar lelkületének er

kölcsi alapját, a franczia divat és bonton bohóságaival, álor— 

czájával ellenkező k o m o l y  m é l t ó s á g  és ő s z i n t e  e g y 

s z e r ű s é g  teszi, különösen a magyar hölgynek legeredetibb 

jellemvonása: a s z e m é r e m ,  v a l l á l o s s á g ,  s nem a zajos 

nagy világ híu élvcsábjainak, de a c s e n d e s , b o l d o g  h á 

z i a s s á g n a k  s z e r e t e t ő .  Azért hát félre a rongált fran
czia társaséleti viszonyok , a párizsi bontón , etiquette s több 

efféle társaséleti kinövések meghonositási vágyával! kivált ná

lunk, hol a franczia növelés bálványzása oly szembetűnő elkor- 
csosodást idézett elő.

(V . I.)

A  KE1ETI HADJÍKAT FOLYTATÁSA.

I. AZ EUPATORIAI ÜTKÖZET.

A  tavasz közelgtével s a téli viharoknak a Feketetenge

ren csillapultával, melyek a szállításokat nem köték többé any- 

nyi veszély- és koczkáztatással egybe, azonnal megkezdetett 

a szövetségesek részéről az erősítések szállítása Iíriinbe, még 

pedig a lehető legnagyobb mérvben és erőfeszítéssel. Azonban 

az oroszok sem vádolhatok elörelátatlansággal; Krim félszi

get egy tengerhez hasonlítható, mely felé sietnek Oroszország 

minden részéből hosszú folyókként a csapatvonalok, egyetlen 

torkolaton, a perekopi szoroson, át. Perekop tehát Krímben az 

orosz hatalomnak egyetlen ütere, melyen át az fentartására 

táplálatot nyerhet, mely, ha Oroszországtól a hadjárat elején 

mindjárt elesik, most Krímben csak hírből ismernék az oroszo

kat, egy szálig a szövetségesek kezébe kerültek volna azok, 

hacsak szárnyuk nem támadt, hogy a félszigetről kiröpülhet

tek volna.

Mily otromba botlást követtek el tehát a szövetségesek, 

hogy legelőször is nem Perekopot keriték körmeik közé —  

mondhatná valaki. Csakhogy a szövetségesek nagyon is elfog

lalták volna e fontos pontot, —  hisz a francziák napoleoni belátó 

pillanattal bíró császárja, Kars körül akará partra szállatni a 

seregeket, melyek aztán Perekop ellen müködendettek volna —  

ámde közelebbi helyismeretekből kiindulva, a várnai hadvezér

tanács e terv kivitelét, az az ellen gördülhető nehézségek miatt, 
kivihetlennek tartá.

Krím félsziget déli része meredek hegyvölgyes vidék, 

északibb része pedig néptelen, kopár sivatag, mely még édes 

vízben is szűkölködik —  s gyér lakóit is csak nyomorultan táp

lálhatja kiaszott emlején. Mint kezdhettek volna tehát itt a szö

vetségesek, egy, a száraz földre mélyen beható hadjáratba, 

melyben is messze elhagyva a tengerpartot, hajóikról tenge

lyen kellett volna utánuk szállítani mindent, s ha még szállító

kocsik is csak volnának , de a néptelen Krímbe még ezeket is 
magukkal kellett volna vinni.

Midőn láttuk, hogy a szövetséges seregek még Szebasz- 

topol alatt is , hol pedig hajóikkal közvetlen érintkezésben áll

nak, mennyit voltak kénytelenek áldozni és kíállaní, akkor át

látjuk, hogy lehetlen volt máskép tenni, mint a hogy tettek, s 

hogy oly hosszú idő alatt annyi erőfeszítésnek csak mai nap is 

az az eredménye, hogy Szebasztopol falai fenn állnak még, 

ennek oka magában a dolog azon természetében fekszik, hogy 

O r o s z o r s z á g  e r e j e  n e m  a n n y i r a  h a d s e r e g é 

b e n ,  m i n t  i n k á b b  t e r ü l e t i  f e k v é s é b e n  r e j l i k .  

S Oroszország hasonlít a tüskésborzhoz, melynek veszély 

esetében elég saját bőrébe összehúzni magát, s az ellen nem 

tudja, melyik oldalról nyúljon hozzá.

Oroszországnak kétségtelenül legérzékenyebb két oldala 

Kronstadt és Szebasztopol; e kettőt elvesztve, csak árnyékát 

sem birná azon súlynak Európa politikai mérlegében, mint 

melylyel előbb bírt. E két hely elvesztése a fekete- és észak- 

tengermelléki tartományok s tán még többek elvesztését is 

maga után fogná vonni. E két hely ily életkérdéses fontossá

gát maga az orosz kormány látszott legjobban érezni, midőn 

azokat, mondhatni, oly borzasztóan megerősítette. Évtizede
ken ál hihetlen költséggel és munkával rakattak meg és sze

reltettek fel azok —  s hogy erősségükről valaki meggyőződ

jék, elég annyit mondanunk, hogy Kronstadt alul Európa két 

leghatalmasabb és legnagyobb nemzetének egyesült hajóhada 

a nélkül tért vissza, hogy arra csak támadást tenni is meré

szelt volna; Szebasztopolt pedig ugyané hatalmak s a törökök 

egyesült tengeri és szárazí ereje még mai napig sem birta meg- 

dönteni. De ha e két fontos hely megdöntése csak oly könnyű



szerrel végrehajtható s Oroszország megalázása csak pár hónapi 

hadjárattal járó munka volna , akkor az európai politika maga 

lenne igen nevetségessé az által, hogy ily könnyen megtörhető 

hatalomnak oly roppant, fenyegető túlsúlyt engedett s gyer

meki gyávasággal oly sok ideig rettegett attól, mi pedig tulaj

donkép egy hosszú árnyéknál nem volt egyéb!

Oroszország másfél század alatt nőtte ki magát azzá, a mi 

most; nagysága nem néhány véletlen szerencsés esetlegen, ha

nem lángeszű uralkodók egész sora által egy hagyományos 

czélu terven a legköriilnézőbb bölcseséggel tovább építő kor

mányzaton alapul; mélyen vert gyökerekkel bír hatalmának 

izmos fája, melyet egypár csapással megdönteni lehetetlen. S 

ha Kronstadt és Szebasztopol évtizedeknek jó l kigondolt fárad

ságos müve: megsemmisítésükre még akkor sem volna elég pár 

hó, ha azokat az oroszok kardcsapás nélkül, úgy mint állnak, 

átadnák a szövetségeseknek! S föltehető, hogy a nyugati 

hatalmak, midőn Oroszországnak hadat ízentek, igen jó l tudták, 

mily nagy munkához fognak, s remélhető is, miszerint semmit 

nem hagyandnak megkisérletlenül, hogy Oroszország ellenében 

magukat előnyben megtarthassák ; valamint idáig tett erőkifej

tésük csak bámulatra ragadhat minden gondolkozót.

Oroszország készen várta a háborút, míg a szövetsége

seknek két nagy hajóhadat kelle kiállitni, nagy seregeket ha

jókon szállítani, azt ellenség földén hazulról élelmezni ésmin-
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ded seregét a tengertől s hajóiktól vagy elvágják s így fogoly- 

lyá tegyék, vagy pedig hajóikra oda s visszakergessék, a honnét 

jöttek.

A balaklavai és inkermaní kudarczból láttuk, mint hiúsul

tak meg aranyálmaik, —  mely utóbbinál az oroszok csak a híd 

felgyujtása által, mit alább képünk is ábrázol, menekülhettek meg. 

E kemény leczkékből amaz üdvös tanúságot vonták maguknak, 

miszerint a szövetségesek aránylag kisded serege ellen mit 

sem tehetnek, ha azt számra csak háromszorosan haladják 

fölül, azért hasznosnak ítélték csendesen tartani magukat, míg

nem a naponkint érkező segédcsapatokkal erősödve, azokat 

tízszeres erővel támadhatnák újra rneg. Ez időben szaporodott 

meg a Belbek melletti figyelő seregük 40 ezerre, a a szebasz- 

topoli őrség 30 ezerre, a Tsernaja Retska melletti hadtest 20 

ezerre. Ezen kívül Perekopnál 30 ezer és szintén Eupatoria 

ellen egy, körülbelül 30 ezernyi erős hadtest gyülüngött össze; 

mert e pontot, mely Szebasztopolnak mintegy háta mögötti 

állásban fekszik, okvetlen bírnia vagy legalább ártalmatlanná 

kell tennie annak, ki Szebasztopol teljes bezárolását megaka

dályozni vagy azt az ostromtól fölmenteni akarja. A szövetsé

gesek Szebasztopol alatti megtámadtatásuk esetére a támadó 

oroszoknak hátulról Eupatoria felől oly veszélyes döféseket 

oszthatnak, mely nem csak Szebasztopol, de egész Krím eles- 

tére siettető befolyással bírhat.
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dennel ellátni. A támadó Oroszországot — melynek czélja és 

kilátása nem volt kevesebb, mint Törökországot határaiba beol

vasztani, s magát keleten mindenhatóvá tenni —  minden nehéz

ségek ellenére is saját határaiba visszaszoríták, nem csak, de 

sőt támadólag léptek annak földére, s azt saját falai mögé védő 

állapotba kényszerítők. S ha nem birák is Szebasztopolt telje

sen körülzárolni, s munkájuk hasonlít azon munkához, mely 

szerint valaki egy tavat ki akarván szárítni, nem tudja meggá

tolni, hogy az egy bőerü folyón szakadatlanul táplálatot nyer

jen ; inindazáltal a nagyobb előny tagadhatlauul az ő részü

kön áll. S ha n dolgok állásánál fogva valamin csodálkoznunk 

lehet, ezt ne a fölött tegyük, hogy a szövetségesek Szebaszto

polt oly hosszú idő alatt is bevenni nem tudák, mint inkább a 

fölött, hogy az oroszok oly roppantul túlnyomó haderőkés 

egyéb előnyök ellenére is Szebasztopolt minden erőlködéseik 

ellenére mindez ideig az ostrom alól fölmenteni nem birák.

A krimi hadjárat kezdetétől oda voltak az oroszok minden 

hadmüködései irányozva, hogy a szövetségesek aránylag kis— 

A  NACT V I lA o  K ÍP K K B K N . V . tÜ Z .

A szövetségesek legelső kiszállásuktól óta kezükben tár

ták Eupatoriát fönebb mondott fontosságánál, az oroszok 

pedig hasonló okból mindig igyekeztek azt kikaparni körmeik 

közül. így történt, hogy Eupatoria alatt folytonosan tartott a 

csatapaté, mindig nagyobb és nagyobb véd- és támadó sere

gekkel , míg végre, hogy e fontos pontot ne csak maguknak 

biztosítsák, hanem onnét adandó alkalmak szerint támadólag is 

működhessenek, Perekop vagy egyéb szárazföldi megerősített 

pont ellen avagy Szebasztopol teljes bezárolását elősegítsék, 

végre pedig, hogy az oroszokat, Szebasztopolt ostrom alól 

fölmentendő támadásuk esetére, hátul nyugtalanítsák, vagy 

pedig ez egész támadást teljesen lehetlenitsék — a szövetsé

gesek részéről Omer pasa, török tábornok, .íz oroszoktól várat

lanul egyszer csak kiszállt az eupatoriaí partokra 30 ezernyi 

seregével. A várost rögtön a legczélszerübben megerősitette, 

s seregeit azon túl táborba szállitá.

Az oroszok ez eseményre, mit tán előre is gyanítottak, a 

már úgyis útban levő sereget gyorsan Eupatoria alá sietteték
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s febr. 16- és 17-ke közti éjjelen menekülő talárok azon hirt 

hozák a török táborba, hogy Sak mellett Osten-Sacken, Chru- 

leff és Korff tábornokok egy sereget vontak össze, melylyel 

reggel Eupatoriát megtámadni szándékoznak. Omer pasa azon

nal hadtanácsot hitt egybe. Reggeli négy óra tájban minden

felől riadót vertek; Omer fáklyavilágnál még egyszer meg

szemlélte a város sánczait, s csapatjaihoz lelkesítő beszédet 

tartott. Öt óra után a törökök világitógolyókat bocsátának fel, 

melyek fényénél látható vala, hogy az oroszok támadáshoz 

készülnek. A támadást meg is kezdék először ágyukból, azután 

a gyalogsággal, mely elöl a törökök visszahúzódtak külörseik- 

röl, erre az oroszok vérszemet kapva, tovább nyomultak előre, 

de a török északkeleti ágyuk visszavonulásra készték őket, 

mire borzasztó ágyucsata fejlődött ki. Napfeljöttekor a simfe-

sietséggel Perekop és Simferopol felé. A törökök, elegendő 

lovasságuk nem lévén , nem üldözheték őket, s mindössze is 

csak 30 foglyot ejthetének.

Az orosz támadó sereg 12 gyalog és 6 lovas zászlóalj

ból á llt, melyhez járulván az Odessából érkezett görög-sláv 

önkényes csapat, az egész sereget 30 ezerre tehetni 6 0 —65 

ágyúval; veszteségüket 400 halottra és 1,500 sebesültre 
teszik.

E vereség után az oroszok felhagytak Eupatoria bevéte

lével s annak szemmel tartására csak egy, 5 ezerből álló figyelő 
hadat állítottak fel Sak környékén.

A törökök e csatában 96 halottat, köztük a jeles Selim 

basa és Rustem bei és 280 sebesültet, köztök Soliman és Ismail 

basák, számláltak.

Török tüzértiszti

ropoli és perekopi utón állomást foglalt orosz tábornokok 

tömeges támadást kezdtek, mi közben oly hősileg nyomultak 

előre, hogy már a sánczokat valának megmászandók, azonban 

a törökök jó l intézett csapásai elöl visszaszaladni kényszerül

tek. Napfeljötte után az eupatoriai kikötőben állomásozó négy 

angol hadhajó is, támogatva egy török és egy franczia hajótól, 

lődözni kezdék az ellenséget oldalba úgy, hogy annak föerejét 

felállítani megnehezittetett, s midőn ezt mégis végrehajták, a 

török összes tüzérség oly tüzeléssel üdvözlé azt, hogy az orosz 

hadoszlopok ingadozni és rendetlenségbe jönni kezdtek, s midőn 

Soliman basa az egyptusiakkal és némi lovassággal kirontott 

rájuk, az orosz gyalogság visszavonult, sőt a tüzérség is azt 

volt tenni kénytelen két ágyú odahagyásával. Ez alkalommal 

az orosz és török lovasság közt az eupatoriai szélmalmok 

dombján heves összeütközés fejlődött k i , melyet a következő 
laponi képünk is híven ábrázol, és melyben Ízmail basa, egyike 

a legtehetségesebb török tiszteknek, több veszélyes sebet 

kapott. —  E támadás volt a csata válpontja, melynél az orosz 

tábornokok átláták , hogy erejük Eupatoria bevételére elégte

len. Ezután még csak vadász-, előőrsi- és ágyucsata folyt, 

melyben az oroszoknak öt, a törököknek 11 ágyujok lett hasz- 

nálhatlanná.

Egy időben tettek az oroszok a törést szenvedi IV. Hen

rik franczia hajóra is támadást, de onnét is visszaverettek. — 

10 óra tájban megkezdték az oroszok a visszavonulást nagy

Török gárda , gyalogság.

Omer basának a csata után a kikötőbe, hol hadiszállását 

egy hajón ütötte fe l, visszatérése valódi diadalmenet vala. A 

katonaság szűnni nem akaró örömkiáltással üdvözlé hősi ősz 

vezérét s földre borult színe előtt, a tatár benszülöttek pedig, 

kik e nap reggelén nagy számban menekültek az oroszok elöl 

Eupatoriába; csókokkal halmozák el még csizmáját, sarkan

tyúját, sőt lovát is. Másnap Raglan és Canrobert is követeik 

által jelenték az ősz vezérnek szerencsekivánatukat e szeren

csés első föllépéshez Kriin földén.

E csata mindkét félnek üdvösséges tanulságot szolgálta- 

tott, meggyőzvén mindegyiket arról, hogy az oroszok egyedül 

tulnyomólag nagyobb csapat szám nélkül előnyre a szövetsé

gesek bármelyik serege ellenében nem számíthatnak soha. E 

csatában egyenlő erővel bírt mind a két fél, azért legkeveseb

bet sem csodálkozunk Omer e gyözedelmén, ki dunai hadjára
tából ennél sokkal fényesebbeket tudna felmutatni, s csakugyan, 

ha itt is elegendő lovassággal bírt volna, az oroszok a 400 

helyett aligha 4 ezer halottat nem fogtak volna megsiratni.

Az eupatoriai vereség ismét nagy befolyással volt az 

orosz csapatok lehangolására, maga Miklós czár is neheztelés

sel kíálta fel annak hallattára: „ham áraz angolok ég franczíák 

verték volna meg csapataimat, de a törökök !“  —  mintha bizony 

a törököknek ez lett volna az oroszokon legelső győzelmük! 

A czár neheztelését érezteté is a krimi hadtest főparancsno

kával; Mencsikoffot fölmenté hivatalától, s a krimi orosz sere
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trom ulán Omer 

Eupatoriát úgy
megerősité, hogy az egy szabályos ostromnak is képes ellen

állni. Kapott új erősítések által serege 40 ezerre emelkedett, 

köztük 1800 lovas, lövegeinek száma pedig 80-ra szaporo

dott; a kikötőbe az erősség támogatására az egyesült hajó

hadból is érkezett néhány hajó.

II. KISEBB CSATÁZÁSOK.

Az egyesült ostromló seregeket ez időben némely főbb 

állomások megüresedlével s részint több ez időben újólag szál

lított csapatok megérkezte miatt részint pedig nagyobb czél- 

szerüség tekintetéből új beosztás állal rendezék.

A franczia sereg főhadvezére Canrobert maradt; fötábor- 

karí törzsfőnök Jarras ezredes; az összes tüzérség főparancs

noka Thinry osztályfőnök; mérnöki főparancsnok Bizot dan- 

dárnok; főorvos Serive tudor; tábori főpap, Parabére föala- 

mizsnár; pénztárnok Budin föszámadó.---- Az első 4 gya

logosztályból álló hadtest parancsnoka Pelissier osztálytábor

nok; a második 4 gyalogosztályu hadtest parancsnoka Bosquet 

osztálytábornok; a hadsereg átalános tartalékát, —  mely 1 

gyalog osztályból, 1 lovas osztályból és a császári testörosz- 
tályból, mely későbbi szállítások által 7200 főre és 1200 lóra 

egészittetett ki, áll —  Canrobert személyesen vezénylé.

Az angol sereg pedig következőn osztatott be: föhadve- 

zér lord Raglan; könnyű gyalogosztály parancsnoka Brown 
tábornok; az első osztályé Colin Campbell; a másodiké Lacy 

Evan; a negyediké pedig Béniink tábornok.

Az ostrommunkálatokba is változást hoztak be. Az eddigi 

fő támadási czélpont —  a vesztegeröde és árboczbástya, azaz 

az orosz védvonal délnyugoti része —  helyett Niel mérnök 

tábornok támadási főczélpontul a Malakoff tornyot —  melyet 

100 ágyú védett —  és a keleti nagy fogasgátakat (Sagewerk) 

tiizte ki. A Malakoff torony ellenében 500 lépésnyi távolságra 

ágyutelepeknek nagy sáncsásásokat kezdtek azonnal meg.

Nyugoti részről ez ideig csak 150 lépessel tolhaták kö

zelebb az orosz vonal felé a rutóárkokat, miután itt a talaj merő 

szikla lévén, az ásás nagy nehézséggel já rt; ezen kívül az 

oroszok folytonos tüzelése mellett a munkálatokat csak éjente 

folytathatták, de még ekkor is sokat szenvedtek az oroszok 

szakadatlanul hulló golyóitól.

Az angolok ez időben fejezék be Halaklava erősítésére 

felállított messzehordó 30 fontos lövegekből álló két üteg fel

állítását; valamint az utcza tágítására lerombolt házak nagy
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Az os
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ták el, Canrobert 21-kén új támadást tett; a francziák az oro

szokat sánczaikba élőször be, azután kíkergették, s e sánczo- 

kat szétdullák , de a nélkül voltak mégis kénytelenek vissza

vonulni, hogy a tornyot bevehették volna. A veszteséget a 

franczia részről 1500 sebesült- és holtra teszik.
E nem sikerült támadás épen nem szolgált a franczia csa

patoknak Canrobert tehetségei iránti bizalom emelésére , kit 

lassúsággal és azzal vádolnak, hogy míg az egyes kivitelekben 

fölülmulhatlan, nem bir egy fővezérnek uélkülözhetlen, az egé

szet átfogó pillanattá!. A tábornokok sokszor nem egyeznek 

vele véleményben, mit különösen Forey tábornok ki is szokott 

jelenteni mindig.

Ez alatt Liprandí, Baidar felöl 20 ezernyi sereggel közel- 

gett, de csakhamar visszavonult, midőn Bosquet tábornok febr. 

20-kán 15 ezernyi sereggel kémszemlére indult ellene. E kém

szemle a katonáknak valódi ünnepnapja volt; a vidékről szá

mos baromfit, tyúkot, ludat, malaczot, juhot, bárányt sat. sat. 

hozván magukkal, vígan ülték meg azt táborukban.

Ez időben merült fel először azon h ir , hogy a francziák 

császára 8  ezer testőr kíséretében Krímbe jönni szándékozik, 

mi az egész franczia tábornak újra fölemelte lelkesedését és jó  

kedvét, mely a febr. 21-diki eset óta sokat kezde veszteni 

élénkségéből.
Mióta a francziák is résztvettek a jobboldali ostrommun

kálatokban, gyorsan haladtak azok elő a szebasztopoli kikötő 

irányában; ennek útjába állni, az oroszok a Sapung-halmon 

szintén egy erősítést emeltek, melyet a Malakoff toronynyal 

összekötésbe hozni szándékoztak. Ezt akadályozni kelle, azért 

Monet tábornok dandárja berontott e müvekbe , de a Malakoff 

torony és a Kalfater-öböl ágyúi, valamint a sánezokban levő 

túlnyomó számú oroszok által visszanyomatott, azonban ismételt 

támadás által a sánezokat újra elfoglalta; de az oroszok most 

segítséget kapván a várból, továbbá azoknak minden irányban 

megszólandó» ágyúik kereszttüze miatt visszavonulni kénysze

rült, mely alkalommal Monet sebet kapott, s csak személyes 

rettenhetlenségének köszönheté megszabadulását. A francziák 

ez alkalommal 400-at vesztettek holtak- és sebesültekben. Ez 

esemény ulán az oroszok nemcsak a Sapung halmon, hanem 

észrevétlen még a geogiewski hegynyilás felelt is emeltek erö- 

ditéseket, a kikötő biztosítására pedig újólag két hajót sülyesz- 
tettek el.

Febr. 27-kén egy órai fegyverszünetet tartott a két szem

ben álló ellenséges sereg halottjai eltemetése végett.
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E napokban a szövetséges seregek 202 szállító hajón 

tetemes készleteket és csapatokat nyertek erősítésül. Az angol 

sereg ekkor 20 ezer főt számlált; mi csakhamar, miután a kór

házak lakói is fölépültek, 25 ezerre egészült ki.

A tavasz és melegebb napok az ostromló sereg sorsára is 

kiderítő befolyással bírtak s az angol seregben a víg kedv nem 

egyszer nagy lakomákban nyílvánitá magát; közmulatságokat 

is tartának, nevezetesek e részben a versenyfutások.

Mart. 7-kén lett tudva az egyesült seregben Miklós czár- 

nak mart. 2-kán történt halála, mely számtalan fogadásokra 

adott alkalmat a háború és béke felett.

Mart. f4- és 15-kén a francziák véres küzdés után el- 

foglalák és szétrombolák az oroszok leshelyeit a Malakoff 

torony előtt, honnét azok az ostrommüvek munkásait folytono

san háborgaták. Hogy most a francziák figyelmét e pontról 

elvonják, az oroszok 15. este a balvonalon kírontást tettek, de vé

resen vísszaverettek. 15-és 16-án meg a francziák tettek síke

retien támadást a Saporung-halom elfoglalására. Ekkorig a 

szövetségesek védmüvei már annyira elöhaladtak, hogy 300 

ágyujuk volt fölállítva, de az oroszok sem hunyták be szemei

ket, egyedül a MalakofF-torony lövegeit 70-re szaporiták.

E napokban a szebasztopoli őrség erősítéseket vont ma

gához. Eupatoriában semmi fontos esemény nem adta magát 

elő mart. 5-től, mely napon a török lovassággal a vitéz Isz- 

kender bég az orosz figyelő hadtest számra túlnyomó lovassá

gát megtámadván, a sokaság elöl vitéz harcz után 40 halott 

veszteséggel visszavonulni kényszerült, maga is több igen 

súlyos sebeket kapván.

Mart. 21-kén Gorcsakoff Szebasztopolba jö t t ,  s megér

keztére mindenfelől nagy sürgés volt látható a várban, szemlét 

tartott az őrség felett, a munkásokat megkettözteté. Mindenki 

gyanitá, hogy oda bent valamire készülnek, a minthogy 23-án 

esti 10 óra után az éj sötét köpenyébe burkolva 7000 orosz 

kirontott a francziáknak a Sapung-hegy ellen előretolt ostrom

müveire, másik ötezernyi csapat pedig a Karabelnaja hegynyi- 

láson át akart a megtámadottak háta mögé kerülni. Nagy zajjal 

támadák elölről meg az ostromárkokat, s miután a francziáktól 

háromszor vísszaverettek, végre mégis elfoglalák; így most a 

francziák két tűz között álltak. Autemarre franczia tábornok se

gítséget kapván , a karabelnajaí szorosbani csapatot a legva

dabb futásra készté. Az angolok is vitézül álltak az elöl

ről rohanó 7 ezernyi orosz csapat e lé , mely előbb a sánczo- 

kat bevevé. E baloldali elfoglaltságot az oroszok egy jobb 

oldali támadásra használák fel, de itt visszaverésükre az árkok

ban dolgozó munkások is elégségesek voltak.

E támadás egészen különbözött az oroszok eddigi táma

dásaiktól , mert ez nem csak egy pontra, de az egész ostrom

vonalra volt intézve, melyből természetesen nagyobb ered

ményt vártak orosz részről, mint milyet valóban szült. Az oro

szok vesztesége 700 halott és 1000 sebesült, a holtak közt 

vala egy golyó által találva Isztomin orosz tengernagy is , — 

a francziáké 400- s az angoloké legfölebb 100-ra tehető. Az 

inkermani ütközet óta ez volt a legnagyobb, mely a két ellen

fél közt előfordult. A vár és ostrommüvek közti tér el volt 

lepve halottakkal, melyek eltemetésére Osten-Sacken másnap 

fegyvernyugvást kért. Ilynemű fegyvernyugvás alkalmával az 

angol, franczia és orosz tisztek is össze szoktak jönni néhány 

szó- , kézszoritás-és szivarváltásra. Ez esemény után Sze- 

basztopolnak még bent levő polgár lakói is elhagyák a várost, 

és Baktsiszerai felé húzódtak kozák csapatok fedezete alatt.

Omer —  serege ezalatt 45 ezer rendes és 5 ezernyi ren

detlen harczosra szaporodván, melyhez még 2500 lovas is jött

—  nagyobb térre terjeszté ki táborát; e végből sánczok ásása 

vált szükségessé, de ezeket az oroszok ébersége miatt lehetlen 

volt csak ki is jelölni, azért Omer Ali basa vezérlete alatt a lo

vassággal támadást rendelt, mely miután nem a legkedvezöb-

ben fo lyt, annak vezényletét Omer maga vette át és a csatát 

egész estéiig meghosszabbitá, mikorra is a sánczok kijejölése 

már végrehajtatott, melyek azután a legnagyobb gyorsasággal 

el is készíttetvén, Eupatoría erősségében kétszeresen nyert.

Ezután nem adta elő magát Krím földén semmi nevesebb 

esemény, mindkét fél ellevén foglalva előkészületekkel a 

szövetségesektől naponkint megnyitni várt nagyszerű ostromra.

III. TÁBORI KÉPEK.

Mi mulatságos nekünk a krimi tábor képekkel tarka leírá

sait szobánkban békésen olvasgatni, s mi élvezetet nyújt az 

egymást követő események változatossága! Mi kicsi a mi sze

repünk , mi csak nézői, vagyis inkább csak olvasói a messze 

vidéken játszó színdarabnak, s mennyivel boldogabbak vagyunk 

az utókor ama fiainál, kik irigyelni fognak egykor bennünket, 

hogy azon hősi korban éltünk, midőn két nyugotí hatalom egy 

óriási keleti ellen harczra kelve , annyi évekig folytatott hír

neves csatát —  mint mi irigyeljük azokat, kik a Homer dicsőí

tette ősi korban, Trója leromboltatásának hősi korában éltek! 

S mi vágy dagasztja keblünket ama hősök sorában küzdhetni, 

kik messze, ott Krímben c s i n á l j á k  a t ö r t é n e t e t .  Pedig 

ne vágyakodjunk oda! A világon mindenféle babérnak nagy az 

ára; s nehezen kiérdemelhető dolog az a halhatatlanság, de 

kivált a harczí mezőn szerzett, mert minden pillanatban meg 

kell azért halni; pedig a csata, a halál még nem legnagyobb 

rettelme a harczí életnek, sokkal nagyobbak azon szenvedé
sek, mik a csatán kivül várják ott a küzdőt.

A krími hadjáratnál szenvedésekben dúsabbat nem igen 

tud felmutatni a történet. A katonaság nagy része szabad ég 

alatt tölté majd az egész telet, s nem egyszer volt kénytelen 

napokig koplalni vagy féladaggal beérni, e mellett ruházatra 

is igen kopott állapotban lévén. Mert ama sokat emlegetett 

bundák és bódék részint későn érkeztek meg, részint nem vol

tak elégségesek, hogy a bajt átalánosan megszüntessék. Ily 

állapotban természetes, hogy nagy volt a halandóság és a bete

geknek ezerekre rúgott száma, kiket, —  mivel a takarmányhiány 

és hideg miatt elhullott vonóállatok miatt kocsit nem használ

hattak, —  az egésségesek térdig s fölebb is érő hóban 2 óra tá

volságra maguk czipeltek Balaklavára, honnét azokat hajón még 

Konstantínápolba kelle szállítani, nem le/én befogadásukra itt 

elegendő térés kórház. Hasonló ok miatt a legénység egész 

télen át hátán volt kénytelen czipelní Balaklavából minden 

ágyú- és puskagolyókat, lőport, élelmet, szóval minden szállí

tandó dolgokat a táborba, miután a mondott ok miatt az egész 

angol táborban alig volt élet- és épségben annyi l ó , mennyi a 

legszükségesebb napiszolgálatot, mint futár- és orjáró paripák, 

teljesítsék! Mind e bajok azonban ily nagy mérvben csak az 

angolokra sulyosodtak, mint mely nemzet a hadviselés csínjait 

kevesbbé ismeri az e részben magasabban álló francziáknál, 

kik mind a mellett, hogy sokat szenvedtek, alig ismerék felét 

is ezek kiállott sanyarainak.

így a francziák élelemben soha nem szenvedtek szüksé

get, elszállásolásra fabódéik és később, a czélszerübb font vesz 

szösátrak is elégséges számban és elég idején megérkeztek; 

lovaik, azok nagyobb jészét fedél alatt tarthatván, nem hullot

tak el oly n igy számban, ezen fölül szerleteik rakhelyeitől jó 

utakat építvén a táborig, a szállítások sem szenvedtek fenn

akadást s ennek következtében míg az angol sereg csaták, 

egyéb halálozások és betegségek által létszámának felénél ke

vesebbre olvadt le , addig a francziáknak egy negyede lett 

harczképtelenné; a legzordonabb időjárásban is rendesen vé

gezhetőnek minden szolgálatot, míg az angolok e részben csak 

nehezen tehettek eleget, különösen pedig az előörsözést, mint 

tél idején legnehezebb feladatot, helyettük majd mindenütt az 

edzettebb francziák teljesiték.
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Mi csend és komolyság uralkodott az angol táborban,

—  melynek levertségét az is súlyosbította, hogy lord Raglan 

köszvényes bajai miatt, az ínkermani csatától fogva nem jelen

hetett meg, sokat kiállt vitézei vigasztalására, —  s mi 

élénkség a francziák táborában! Itt a nagyon is csinos, csin

talan markotányosnék, amott a harczi kalandjaikról oly hír

hedt czéllövészek, kik hason mászva egész az orosz várfala

kig lopódznak s a legöldoklöbb pusztítással lődüznek onnét 

az orosz tüzérekre. Közülük egy hadnagy nemrég egy krimi 

csodaszépségü gürög leánynyal kelt egybe ; a leány francziául, 

afranczia pedig görö

gül nem tud —  hanem 

ez nem baj, a szerelem 

mindenhez ért és min

dent pótol. —  Emitt a 
harczias tekintetű zua- 

vok, Afrika hevesvérű 

fiai a franczia tábor

ban. Amott az egyp- 

tomiak, ázsiaiak, Omer 

táborában és a rosz- 

hirü basí-bozukok. A 

basi-bozukok csapata 

egy nemét alkotja a 

népfelkelésnek és áll

—  részint szolgálatra 

egybehitt, részint Ön

kényesen egybesereg- 

lett egyénekből, tehát 
a legkülönfélébb ele

mekből ; ö reg , fiatal, 

erős, erőtlen volt köz

tük látható. Az állam 

csak zsoldot adott ne

k ik , de fegyvert és 

ruhát a maguk erszé

nyéből szereztek; mi

ért is eredeti sajátsá

gukban tűntek fe l; —  

tisztjeik nem lévén, 

köztük a fegyröl szó 

sem lehetett. Azért 

Omer tiszteket adott 

nekik, ámde ők enge

delmességről hallani 
sem akartak, miért is 

a tábornak nagy ter
hére szolgáltak s Omer 

leginkább az ellen há

borgatására használá 

őket. Midőn pedig ki

csapongásaikban any- 

nyira mentek, hogy a 

zultán saját alattvalóit 

is, a békés fold népét, fosztogatnák és zsarolnák, Omer a leg

szigorúbb rendszabályokhoz nyúlt, s haditörvénysiékileg rövid 

időn 24-et lövetett közülök agyon. Am a basi-bozukok nem 

a k a r t a k  magukon kifogni hagyni; szükdüsni kezdtek s rabló

bandaként háborgatok a tartomány lakóit, úgy hogy rendes 

csapatokat kelle fékezésükre kiküldeni. Kik magukat Ónként 

megadák, bcsoroztattak rendes katonákul, az ellenszegülők pe

dig halállal bűnhődtek.
De a nyíló tavasz a szövetséges seregekre is egy ujabb 

korszak napjait nyitotta meg, különösen az angolokon látszott 

meg jótékony hatása, kik a tél szigorában példátlan önfelál

dozással és türelemmel kiállván a tüzpróbót, állapotuk jobbra

Franczia czéllövészek.

fordultát sokszorosan megérdemelték. A melegebb napok eny- 

hiték szenvedéseiket, betegeik száma csökkent, a kórházban 

levők egymásután kikerültek onnét, új csapatok érkeztek s 

hoztak a kedves honból még kedvesebb híreket, régi Öltöze

teik helyett újakat, szebbeket, czélszerübbeket kaptak; a vasút 

Balaklavától Kadikóig, Raglan szállásáig, elkészülvén, a szálli- 

tandókat sem kénytelenek hátaikon czípelni többé, élelem is 

van bőségesen —  szóval el vannak és lesznek látva, úgy hogy 

szenvedéseiket könnyen el fogják ismét felejteni.

A sátorok körül kerteket rendeznek azokban zöldséget és

dinnyét sat. az ango

lok pedig még zabot 

is vetnek. Továbbá a 

tenger és folyók szám

talan madaraira a tisz

tek vadászgatni járnak.

De majdnem elfe

ledkeztünk a szegény 

törökökről, kik pedig 

mind a kiállott szen

vedések nagyságára, 

mind az azokat elvi

selő megadás és türe

lemben még az ango

loknak is felettük áll

nak. Szivszaggató lát— 

mány volt ez elhagya

tott népet látni, mely

re nem viselt gondot 

senki, s mely árván 

bolyongott a francziák 

és angolok közt nem 

nyerve segélyt egyik

től is soha!

Legkönnyebben s 

legkevesebb bajjal töl- 

té el a telet a hajóhad 

és annak népe; biztos 

kikötőkbe vonult, és 
onnét nézte a házsár- 

tos telet, mosolyogva 

annak torzon arcza 

közé. A telet a hajós

legények részint se

gédszolgálaton a tá

borban , részint pedig 

a hajók körül gyakor

latokban tülték.Egya- 

korlatok egyik leg

szebb s sajátossága 

miatt olvasóink előtt is 

érdekes ágát teszi az. 

mely a hadhajók jel

zésére vonatkozik. A 
hadhajók a tengeren, csata alatt és egyéb alkalmakkor is oly 

távolságra állnak egymástól, hogy azok mozdulatait, szó által 

vagy valamely hangszer segélyével, mint ez a szárazi sere

geknél szokás, kormányozni, részint a nagy távolság, részint a 

tenger folytonos zaja és az örökösen ébren levő szél, részint 

pedig a miatt sem lehet, hogy az ilyféle vezényletből könnyen 

vonhatna magának az ellen is üdvös tanúságot. A hajóhad ve

zényletére azért inás jeladásokat kelle kigondolni.

Már régóta használtak ily czélból különféle szinii jel— 

lobogócskákat, melyek segélyével az adott parancsot egyik 

hajó a másiknak távíratozá; ámde a tengeri hadászat mindin

kább kifejlése annyi ily lobogócskát tett szükségessé, hogy

Uasibozukok.

Vincenncsi vadászok, a  m int leshelyeikbűl az orosz tüzéreket lövöldözik.
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sokaságuk miatt a vezényletre csak zsibbasztólag s zavarólag 

folytak be, kiállításuk pedig oly tetemesen növelte a kiadások 

rovatát, hogy már csak ez ok miatt is kívánatos volt e részben 

egy czélszerübb rendszer behozatala.

Sok szakemberek törték azon fejüket, míg végre Chau- 

vency kapitánynak sikerült egy czélszeriit fülfedezni. E rend

szer összekütve egy jelző könyvvel, több ezer szóból és kife-

rtTf
1-ső ábra.

2-dik ábra.

vagy egyéb test, akár egy kalap vagy kosár is. E három jelek

kel tizfélekép összeállítva, a 10 számjegyet fejezik ki, melyek 

ismét végnélküli változatokba hozhatók, valamint a számtan 

egyszerű első tiz számával is végnélküli mennyiségek kifeje

zése lehetséges. A jegyeket jelzéskor csígakötél segélyével 

megkívántató rendben egyik árbocz csúcsára húzzák fel és 

eresztik újra le , hol azt a többi hajók legkönnyebben észre- 

vehetik.

Ha a szárazi vagy partra szálló seregeknek a hajóhaddali 

közlekedéséről van szó, akkor az elsők a különböző számje

lgyeket puskára kötött zászlókkal (2. és 3. ábra) vagy azokra 

llüzölt csákókkal fejezik k i, minél megjegyzendő, hogy a jel

könyvben följegyzett minden szó vagy kifejezés jelzése után

—  zavar elkerülése végett —  szünet áll be, vagy egy ezt 

értelmező jel adatik.
Ködös időben azonban e jelzéseket használni nem lehet, 

mely esetre tehát mai napig is megtarták a hangjelzést. A  jel

könyv egész szótarát itt csak egy e végre készült trombitából 

adott C és G hangok változtatása által fejezik ki, ez tehát lénye

gileg tökélyesb a fönebb leírt jelzésnél, ámde csata alatt s 

nagy szélben nem használható. A C ésG hangot gyakran pus

ka- és ágyulövés helyettesíti.

Azonban mindezek a harczra és annak fiaira vonatkozó 

dolgok s mi annyira csak ezekről értekezünk, mintha Krímben 

katonákon kívül nem is élnének egyebek; pedig ott is csak 

úgy vannak, mint másutt, hitelezők, következőleg olyanok is, 

kik hitelben vesznek , pékek, élárusok , zsibárusok , házalók, 

csizmadiák, suszterek és suszterinasok meg borbélyok és bor

bélylegények —  és ezek majd mind hirtelen gyorsasággal 

meggazdagodnak. Többen vannak már köztük, kik mint Haus- 

knechtek mentek el Krímbe és néhány hó múlva mint Haus- 

herrek sétáltak I’ áris utczáin.

Vannak Krímben, kikről legelőbb kellett volna megem

lékeznünk Jótékony kegyes nők is, még pedig az elöbbkelő és 

vagyonosabb családokból, kik egyedül a szenvedő emberiség 

iránti részvétből kültüztek ide, hogy minden perczeíket és va

gyonukat is a kórházak betegei ápolására és fájdalmaik eny

hítésére fordíthassák. Ezeknek háladó fohászai fogják neveiket 

megürökílení.
De pillantsunk a várba is; nem sokat látunk olt, a lakos

ság kiköltözött abból, s a leégett düledékromok közt, egyedül 

katonákat és sírokat, összetört és elszórt golyókat látni. A ka

tonaság kedélyére a tavasz nem derítette fel napját; földig érő 

bundás kabátjaikban most is csak oly 

mogorvák, mint voltak a télen, azon 

különbséggel, hogy most ámbár töb

bet izzadnak , mégis kevesebb pálinkát 

kapnak. —  Azonban szükséget sem

miben nem szenvednek, mert a vár a 

szárazföldtől elzárva nem lévén, ele

gendő mennyiségben szállíthatnak be 

mindent. —  Egyébiránt, orosz tudósí

tások szerint, a vezérek meg vannak 

elégedve a katonaság szellemével s han

gulatával, — ám ha ők megelégesznek, 

akkor senki nem mondhat nekik el

lent.

3 - d lk  S b r * .

jezésekböl á ll, melyek mindegyike bizonyos melléért számok

ban kifejezhető. E jeleket egész a mai napokig is lobogókkal 

és négy különböző szinii lámpák segélyével fejezék k i,  most 
pedig ezt három tárgy által eszküzlik , melyeknek nem színe, 

de alakja jün tekintetbe. Ezek, mint képünk is (lásd 1-ső 

ábra) mutatja: 1-szőr egy négyszög alakú lobogó, 2-szor 

valamely hosszúkás alakú anyag, 3-or egy átlátszatlan gömb

IV. SZEBASZTOPOL NAGY BOMBÁZTATÁSA.

Eddig a Szebasztopol alatti minden hadműködéseket úgy

szólván csak kéfziileleknek és e készületek megakadályozására 

telt apró csalározrisoknak lehet tekinteni. Maga az inkermani, 

balaklavai ülküzet is, és az april 23-ki kirohanás nem bírtak a 
mondotlnál nagyobb fontossággal; mind a három nagy csapás 

a vár ostrom alóli fölmenlésére intézett, de meghiúsult kisér-



365 366

let volt , a többi apró csatapaték még ily átalános színezettel 

sem bírtak, csupán egyes ostrom- és védmüvek, sánczok ellen 

lévén azok intézve. E készületek szakát a sánczokkali hadvi

selésnek is lehetne nevezni. Reggel a francziák megpillanták, 

hogy múlt éjjel az oroszok valamely ponton egy jó  fekvésű 

védmüvet hánytak fe l, azonnal el kelle nekik is kezdeni 

egy ellen-sánczolat ásását, az oroszok igyekeztek őket 

ebben ágyúzás- és rohanásokkal akadályozni, s miután nem 

tudták, ők is egy más sáncz ásásához fogtak, mely emezt go

lyóival keresztezze; most meg a francziák iparkodtak őket eb

ben támadás-, ágyúzás-, puskázással megakadályozni, és így 

ment ez szakadatlanul, és folyt volna tán vég nélkül, ha az 

egyesültek e játéknak a megnyitott bombázással végét nem 

szakasztják.

E bombázás megnyitását, mely után elmaradhatlannak 

hivék a rohamot, sokáig türelmetlenül várta az ostromló sereg. 

Azt ily sokára részint kellőbb elkészülhetés végett, részint az 

okból halaszták el, mert tán komolyan hitték a vezérek, hogy 

a francziák császárja csakugyan megteendi annyit hirlelt krimi 

útját, hogy Szebasztopol bombázásán és illetőleg bevételén 

jelen lehessen. Csakis ilyféle remények kilátása tartóztathatá 

vissza az egyesült seregek, de különösen a franczia katonaság 

zúgolódásainak hangosabb nyilatkozását, ki unni kezdé a fárasztó 

czéltalan erő- és időfecsérlést, és minél előbb, habár több 

áldozat mellett is, valódi eredményeket akart volna látni, hozzá 

lévén szokva még a dicső napoleoni korból rámaradt hangulat

nál fogva gyors , nyomatékos és eredménydús hadviseléshez,
—  elannyira, hogy Canrobert iránt bizalmatlankodni kezdett, 

sőt utóbbi napokban már Cavaignac-ot és Changarnier-t 

éljenezé, mint kiknek Afrikábani hadjárataikra élénken emlé

keznek. Ez s még Canrobertnek Forey tábornokkali viszálya, 

ki eljárását fenszóval roszalá és Raglannali feszültsége, azon 

a krimi táborban örömest valószínűnek tartott, hirnek nyújtott 

táplálalot, mintha a császár hajlandó volna öt Krímből vissza

hívni —  mihez végre maga a császár úgy nyilatkozott, hogy ö 

Canrobert-t annyira megsérteni nem akarja, miután felöle sokat 

tett fel.
A dolgok ily állása mellett elgondolhatni, mily lelkese

déssel fogadták az april 8-ki esti parancsot, mely a bombázás 

anegnyíttatását másnapra tűzte ki.

A nagy bombázás, minden eddigi előkészületeknek vég- 

czélja , april 9-kén reggeli öt órakor meg is kezdetett 500 

ágyúból, mire azonban az oroszok hasonló nyomatékosan fe

leltek vissza. Azonban az idő nem látszott vidám képpel nézni 
e földrengetö rombolás kezdetét, ránczba szedte ^  fölött hom

lokát és sírt keservesen , a küzdő felek nyaka közé hullatván 

még kissé hős könyeit, sohajtozva mellé erős szélvészszel, 

mely a füstöt mind az oroszok szeme közé vitte, s sajnálatból 
mintegy befedni látszék azzal őket a szövetségesek lövései ellen.

Az eső még éjjel is tartott, de ez nem gátlá a támadókat, 

hogy még akkor is folytassák, mit reggel oly hévvel kezd

tek meg.
10-kén még nagyobb hévvel folyt a lövöldözés, úgy hogy 

a rettenetes dörgés miatt a földet érezék inogni lábaik alatt. 

11-kén támadást tettek a Malakoff-torony ellen, mely mind a 

mellett, hogy az inkermani csatánál is több áldozatba került, 

eredményhöz nem vezetett. 12-kén és 13-kána halottakat te

mették el, mikor is kitűnt, hogy külön mindegyik félnek 1200-ra 

ment vesztesége.
E három napi ostrom eredménye két réstörés a vár bás

tyáján, melyek egyikét a francziák „Napoleon kapujának“ ne- 

vezék el, mint melyen a még mindig Krímbe várt franczia csá

szár bevonulandó lett volna.
Mindé működéseket a hajóhad is támogatá, tengeri rész

ről megújított tüzelésével, mely alkalommal a kikötő erődéit

igen megcsorbiták s több ágyúit leszerelték, a támadás folyta

tásával azonban felhagytak.

13-ról 14-re éjjel új támadást teltek s a francziák abal- 

szárnyan az ellentől több sánczokat elfoglallak.
A szövetségesek serege a bombázás megnyitásakor 155 

ezerre ment, ugyanis volt franczia 75 ezer, angol'20  ezer,

török 25 ezer, és Omer serege 35 ezer; ehhez várták még a 

minden pillanatban megérkezhető és 27 ezerre menő piemonti 
segédhadat.

14-ke óta az oroszok gyérebben feleltek az ostromlók 

tüzére, kik e napokban a MalakolT előtti orosz leshelyeket ro

hammal bevették. E csatázást GorcsakolT a Malakoff-toronyból
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nézte s a hátráló oroszokra ágyuztatni kezdett, mire ezek vísz- 

szafordultak, a francziákat elverték, kik azonban egy megújí

tott roham által újra visszavették elvesztett állásukat s abban 

megerősítették magukat. 18-kán éjjel az oroszok egy kiroha

násban több franczia ostrommüveket szétdultak , de vísszave- 

rettek; őket, egész a vár alá üldöző zuávokat csak nagy 

bajjal lehete egy rögtönzött rohamtól visszatartani. —  Ez idő
ben a franczíák az oroszokat a város előtti hegyszakadékok 

lejtőiről is elüzék és oda ütegeket állítottak fel. Szebaszto- 

polban egy löporraktár nagy pusztítást okozva a légbe repült, 

s az oroszoknak egy erődített mély útjukat is szétrombolá. 

Mindezek által az oroszok cda jutottak, hogy védmüveík csor

báit nem voltak többé képesek oly gyorsan kíjavitaní s a lesze

relt ágyukat pótolni. Ez idő alatt egyszersmind nagy tevékeny

séget fejtének ki a hajóhad búvárai a szebasztopoli kikötőt 

bezáró elsülyesztett hajók kikémlelése s lőporrali szétvettetése 

körül, úgy hogy „Royal Albert“  egyik legnagyobb angol hajó 

kísérletet is tett a kikötő felé közeledni, de tetemesen megron

gálva volt kénytelen visszavonulni.

Az állal azon

ban , hogy a vár

beliek uj csapatok 
éslőkészletek nye

résével hiányaikat 

kipótolhaták, más 

részt pedig Gor- 

csakoíTBakcsisze- 

rái és Szimferopol 

közt és Perekop- 

nál felállított 200 

ezernyi erős had

testekkel Balakla- 

vát , Eupatoriát, 

szóval a szövetsé
gesek ostromállá

sát túlnyomó erő

vel fenyegette —  
szövetségesek

April 20-ka óta a bombázás lanyhán, de mégis folyt. 

Omer basa serege egy részével a fenyegetett Balaclava védel

mére ide hajózott, de egy kémszemle után csapata egy részével 

april 23-kán ismét visszament a szintén fenyegetett Eupatoria 

védelmére. A Malakofí-torony előtt készült földalatti aknák

ban a francziák és oroszok összetalálkoztak, s az utóbbiak 

visszaverettek. Május 1-én virradóra a balszárnyon a francziák

10 ezer emberrel a 4- és 5-dík számú orosz bástyafokot két

szer megujitott rohammal bevették s ott magukat annyira meg- 

erősiték, hogy az oroszok , miután azt visszavenni nem birák, 

minden ponton visszavonultak a külerőditvényekből a vár 

tulajdonképí falai m ögé, de a Malakoff-toronytól 15 emberrel 

egy új védmü ásásához fogtak egyszersmind, melynek elké

szültével az ostrom eredménye teljesen meg fogna hiusulni. E 

pont körül folynak tehát most a legvéresebb küzdelmek.

E közben a szövetségesek a keleti had egész erőveli 

folytatását határozván el egy a Duna felől szándékolt támadási 

czélból e részen összevont csapatokból 30 ezeret Krímbe szál

lnának. Anglia az Amerikában és Németországban toborzott,

továbbá a bomar- 

sundi fogoly len

gyelekből alakí

tandó idegen csa- 

patotküldend; vala

mint Indiábóli had

seregéből már több 

csapat megérke-

minden vívott elő

nyeik daczára is 

igen koczkáztatott 

helyzetbejutottak, 

mely vívott elő

nyeik is azonban

csak abból álltak, hogy Szebasztopol alatt oly állásra vergőd

tek, mint múlt évi octoberben voltak idejövetelük alkalmával. 

Valóban nem nagy nyeremény, ha elgondoljuk, hogy e nagy 

bombázás alatt 1 %  millió pft értékű golyókat lődöztek el, me

lyekből egy napra 24 ezer darab esik. E nagy tüzelés egy

szersmind ágyúik nagyobb részét úgy megviselte, hogy azok

ból sikeresen alig lehet többé czélozni. Hozzájárult az is, hogy 

Raglan kímélve angolait, semmikep nem akart beleegyezni 

Canrobert átalános rohamot javasló terveibe —  mi a két főve

zér közti feszültségre adott okot. Mindezek okozhaták, hogy 

Szebasztopol bombázását 20-dik apriltől fogva csak lankadtan 

folytaták, nem lévén a párisi és londoni kormányok még elha

tározva, hogy azt folytassák-e, vagy a helyett először a krimi 

orosz felmentő sereg ellen tegyenek támadást. S tán a dolgok 

ez állása birta rá a czárt, hogy ki a nyugatiak békeajánla- 

taít Bécsben a béke helyreállítása végett együtt ült nagy 

hatalmak megbizottainak gyülekezetében fültétien visszave
tette, most azon ajánlatot tegye a franczia császárnak, hogy ö 

beleegyezik, miszerint a szövetséges seregek Krímből minden 

liáboritás nélkül visszavonulhatnak! —  Austria e közben új 

békejavaslatokat tett, melyeket a nyugotiak fontolóra veendnek.

zett; Lammermora 

tábornok szintén 

partraszállt május 

9-dikén 4 ezernyi 

piemonti segédcsa

pattal , ugyanazon 

gyorsasággal, mint 

azt a szövetséges 

csapatok szokták 

tenni. A készületek 

mind franczia, mind 

angol részről ujult 

erőfeszítéssel foly

nak, mi oda mutat, 

hogy a keleti há- 
Partraszállás. borút a legnagyobb

nyomatékkai foly

tatni el vannak határozva, s hogy mind a Duna-részről Bessa

rabia , mind a krimi szárazi sereg ellen támadás van készülő

ben, mind pedig Szebasztopol ostromát folytatni szándékoznak, 

melynek ujult erőveli megújítása, hirszerínt május 10-kére 

van határozva.

S így a szövetségeseken is beteljesül, hogy a fukar két

szer fizet. Atalánosan el van ismerve, hogy múlt évi october

ben Szebasztopolt, mely száraz felöl akkor még gyengén volt 

megerőditve, némi áldozattal könnyen ellehetett volna foglalni; 

de akkor remélve, hogy az a nélkül is feladandja magát, nem 

akartak 10 ezer embert feláldozni, mig az ostrom csak máig is 

többe került 20 ezer embernél —  és mennyibe fog az még ke

rülhetni! Ki háborúhoz fog, járjon annak a legnagyobb erélylyel 

végére; ki adósságba keveredett, csak igyekezzék minél előbb 

leróni tartqzását, mert utóbb a kamatokat és a kamatok ka

matját is meg kell fizetnie !
(J . L.)
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G Ó R C S Ő . * )
— Környcifől. —

Ha elég ismerettel, s egészséges termeszeti érzéssel a vi

lágon létező tárgyakat vizsgáljuk , nem tudjuk, mit csodáljunk 

jobban: a végtelen, az óriási n a gyo t -e ,  vagy az alig látha

tó, vagy szabad szemmel épen nem látható k i c s i n y t .  A te

remtő mindegyiket szereti, mert a maga nemében mindegyiket 

tökéletességgel áldotta meg. Az elefánt csak épen oly egészet 

képez, mint a csepvizben úszkáló millió ázalagok egyetlene. A 

csepviz oly egész, mint a megmérhetlen tengerek. Nagyszerű 

a természet, fölségesek tüneményei! Bár merre fordul az a- 

vatottan vizsgáló szem, mindenütt tökéletesség. —  Mi jelen 

értekezésünkben a szabad szemnek láthatlan teremtmények or

szágába fogunk vándorolni, hol az elfogulatlan szív egy különös 

benyomás öntudatára jő . A nagynak szemlélete bámulatra ra

gadja lelkünket; a nagyszerűség elfogja szivünket. A kis te

remtmények hónában elénk tárult látvány nem kevésb bámula

tot , de e mellett gyengéd , szelíd érzést kelt föl bennünk. A 

A nagy férfiakat csodáljuk, a kedves gyermekeket szeretjük. 

A nagy világ szemlélete áhílatos magunkbavonulásra, a kis 

világé gyerinekies örömre hangolja kedélyünket. Azonban ezen 

ország lakosai, mint már említők, oly parányiak, hogy azokat 
szabad szemmel nem láthatjuk; azért szükséges lesz előlegesen 

ismernünk azon eszközöket, melyek által czélunkhoz elérhetünk. 

Ha valaki útra kel, tudakolja, ismerje először az utat. Ha va

lamely nép harczra száll, tudja s ismerje meg azon erőt, mely- 

lyel az ellenség legyőzését bizton remélheti. Az alapelv min

denütt ugyanaz.

H o g y a n  l á t u n k ?

Mindenki fogja tudni, hogy valamely tárgy annál kisebb

nek látszik, minél távolabb van szemeinktől. A nap számta

lanszor nagyobb, inint a hold , még is kisebbnek látszik ennél. 

Az állócsillagok csak kis pontok gyanánt látszanak, pedig 

sokkal nagyobbak lesznek, mint földünk. Ha messziről vala

mely torony gombját tekintjük, alig látszik nagyobbnak gom

bostűfejnél , ha közeledünk feléje, mindinkább nagyobbodik; 

de valóságos nagyságában csak akkor látnók, ha fönn néhány 

lépésnyire mellette volnánk. Világosabban tapasztaljuk ezt ott, 

hol több, körülbelül egyenlő magasságú, fa van egymás mellett 

egyenes sorban. Olvasóim közül sokan láttak már például nyár

fasort országutainkon. Azon fák , melyek távolabb vannak tő

lünk, kisebbeknek látszanak, mint azok, melyek közelebb van

nak. Legyen a legközelebb fa 300 lépésnyire tőlünk, az utósó 

pedig 900. Ekkor az első háromszor fog nagyobbnak látszani, 

mint az utósó; pedig tudjuk, hogy egyenlő nagyságúak. Miért 

van ez ? honnan származik a látcsalódás ? A tárgyakat csak 

akkor láthatjuk, ha azok vagy önálló világossággal birnak, 

mint a nap , a villám, az égögyertya stb.; vagy ha azok más 

lest által megvilágosiltatnak; például nappal a nap, éjjel a 

hold világosítja meg a köröttünk levő tárgyakat; vagy tüzet 

csinálunk, gyertyát, lámpát gyujtunk, ha sötétség van, tudván

* )  Némely olvasóim talán uj szót gondolnak czimünkben, i s , ,  szokásból“  

attól tartván, hogy az egész értekezés szaktudományos, őket nem érdek- 

16 tárgyalás, azt csakhamar keresztüllapozzák. Kis türelem ! A  kisér- 

tetnekjöl szemébe kell nézni, m indjárt nem lesz ijesztő, mert m inden

napit ismerünk meg benne. G ó rc s ő  (góriiveg, mikroscopium,) össze 

'■au téve g ó r  és c s ő b ő l .  Gór eredeti magyar szó, annyit tesz m int: 

h o s s z ú ;  innen górláb , górszem, górtajtos (Kiesenschild- 
krote) stb. Az ,.Kászot kifejezhetnek o szóval Is: n a g y í t ó ü v e g ,  

m int sok h« lym t történik. De szinte oly jó ,  és rövidebb, meg szebb 

az általunk használt. A tudományoknak teljes fönségben kell elhat- 

Iiiok a nép minden osztálya közé, hogy az egész nép az állalok elér

hető czélt elérhesse. a  tudományokkal p»<ÜB karöltve járnak a 

műszók is. Valóban ide je , hogy szép nyelvünk eredoti műszóit 

magunkévá tegyük; a ha valami műszói olvasunk, ne az idegen után 

tudjuk a magyart, hanem a magyar után az idegent.

A N A G Y  V ILÁ G  K É P K K B K N t V I, ÍÜ Z ,

azt, hogy teljes sötétségben semmit sem láthatunk. Jegyezzük 

meg tehát először jó l , hogy csak azon testet láthatjuk , mely 

vagy világos, vagy meg van világítva. A látható lestek egész 

fölületéröl világosságsugarak jönnek szemünkbe; csak e hoz

zánk jött sugarak által látjuk a testeket. Hátunk mögött azért 

nem láthatjuk a tárgyakat, mert azokról a sugarak nem jönnek 

szemünkbe. Ha égögyertya elé tartjuk kezünket, a gyertyát 

nem fogjuk látni, a világosság a szobában csak onnan ered 

hogy az egyes tárgyakról, falakról stb. a sugarak szemünkbe 

jönek. Lássuk továbbá testek látszólagos nagyságát. Vegyünk 

föl valamely fát a már érintett fasorban. A fának minden pont

járól, tehát törzsökének legalsóbb helyeröl úgy, mint legszél

sőbb csúcsáról is jönnek szemünkbe világosságsugarak. Ma

radjunk mi e két, egymástól legtávolabb sugárnál. Ezek sze

münkben összejönnek, egyesülnek s egy s z ö g e t  (szegletet) 

képeznek. E szög l á t s z ö g n e k  neveztetik. M e k k o r a  a 

a l á t s z ö g ,  a k k o r a  a l á t o t t  t e s t  l á t s z ó l a g o s  

n a g y s á g a .  Egyenlő nagyságú testek közül a távolabbaknak 

kisebb látszögük van, mint a közelebbeknek , azért látszanak 

amazok kisebbeknek mint ezek. Világosítsuk föl a mondottakat 

egy kép által. — Látunk két egyenlő nagyságú fát. A látó szem
ott van, hol a fák 

tetejéről húzott 

vonalak összejő- 

nek. Mind a két fá

ról jönnek vilá

gosságsugarak a 

szembe.Aszemhez 

közelebb eső fá

nak látszöge az, 

melyet ennek a 

fának tetejétől és

törzsétől a szem felé huzott egyenes vonalok képeznek; a tá

volabbik fa látszöge pedig lesz a távolabbik fa letejetöl és törzsé

től a szemig huzott két vonal között. A fák tetejéről képünkön 

vannak huzva vonalak a szemig, ezek segítségével könnyen lát

hatjuk, melyik fáról jövő látszög szélesebb, vagy is nagyobb. 

E nagyság szerint látjuk a fák nagyságát. A távolabb eső fá

nak látszöge, mint a vonalt az első fán kérésziül láthatjuk, há

romszor kisebb, mint a elsöjé; azért az utósó fa háromszor fog- 

kisebbnek látszani, mint az első. Ez a távolfekvő testek látszób 

|agos nagyságának oka. Minél távolabb van a test, annál kisebb 

a látszög, azért annál kisebbnek is fog látszani a látszög.

Azonban a szemhezi közelségnek is van határa. Vegyünk 

valamely testet kezünkbe, például, fölnyitott könyvet. Tartsuk 

azt először jó  távolságban szemeinktől; azulán hozzuk mindig 

közelebb és közelebb. Ezen közelítésben egy pontot fogunk 

találni, melytől ha közelebb hozzuk a testet, ezt többénem 

látjuk oly tisztán, mint a nevezett pontban, hol a látás legtisz

tább. Ezen pont és a szem közti távolság 1 á 11 á v n a k nevezte

tik. A láttáv nagysága leginkább a szemektől függ. A rövid

látó nagyon közel viszi szemeihez a testeket, míg a messzelá- 

tók, mint az öregek, messzetartják szemeiktől a testeket. Átlag 

egészséges, ép szemmel biró embereknél a látláv n y o I c i  

h ü v e l k n y i .  Ennek megérintése után vegyük föl ismét a 

látszöget. Ha a látszög nagyon kicsiny, akkor nem láthatjuk a 

testet. Legyen a test egy hüvelyk ezered részénél O/iootO ki

sebb , vagy is a szögben fél perczet ne haladjon meg, akkor, 

azon test szabad szemmel nem látható. E miatt két okból szár- 

mazhatik az, hogy a különben világos testeket nem láthatjuk: 

vagy nagyon messze vannak , vagy nagyon parányiak; a lát

szög mindegyik esetben nagyon kicsiny. A szabad szemmeli 

látásnak tehát bizonyos határa van, melyen túl nem halhat. 

Hány millió és millió világtest létezik az égürben, melyeket 

távolságuk mialt nem láthatjuk ? I De sokkal nagyobb azon 

állatok, növények, parányok száma, melyek kicsinységek miatt

25
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vonják el magukat látásunk elöl! Kedves olvasóra! nem oly viz fölszinéig egyenes irányban jöttek, de itt uj átlátszó testtel,

kicsiny a világ, mekkorának te látod. Nem oly egyformák a a levegővel találkozván, más irányt vettek, melyben szemünkbe

tárgyak, milyeneknek képzeled. A föld, melyen jársz, s melyet is eljutottak, s mi ezen irány egyenes vonalában látjuk a pénz-

oly merevnek, oly egyformának ismersz, sok helyütt láthatlan darabot, tehát magasabban, mint igazán van. Tegyünk egy,

apró állatok, hogy úgy nevezzük, csontvázából van alkotva. A vizzel telt, üvegpohárba ferdén valamely botocskát, vagy kö

tő. mely meződ mögött elterül, miríád növényeknek és állatok- tötüt, irónt, vagy hasonló valamit, ha igy oldalról tekintjük a

nak lehet világa, pedig le csak vizet látsz. A penész, mely vizbetett tárgyat, úgy látszik, mintha két darabra volna törve;

kenyered jóizét elveszi, ezer, meg ezer élő növények egye- az egyik darab a vizen fö lü l, másik a vizben van. Ez azért

sütése. van ’ mert a vizen kívül áHó részről a sugarak csak a levegö-
De az ember az isten képére és hasonlatosságára van te- ben magában jönnek szemünkbe, tehát iránymódosulást nem

remtve; vagy is, az ö szelleme, rokon azon szellemmel, mely- szenvednek; ellenben a vizben levő részről jövő sugarak, ki

ből a világ összes tüneményei eredtek. Azért nem lehet előtte jővén a vizböl, más irányi vesznek , igy jutnak szemünkbe, s

föltétien testi korlát a világ fölfogasára nézve. Az ember ér- mi ennek egyenes irányában látjuk a vizben levő testet. Azon-

telmével fölülemeli magát testének korlátain, s oly eszközöket b án , ha a botocskát egyenes irányban teszszük a vízbe , vagy

teremt, melyek által közelebb hathat forrásának, az istenség- egyenesen tekintjük, akkor sémi változást nem fogunk észre-

nek ismeretéhez. Fölséges rendeltetés! méltó arra, hogy lel- venni. Ilyen tünemények gyakran fordulnak elő a köznapi

kesedéssel törekedjünk feléje. IVem, nem zárta el elölünk föl- életben. A sugarak ezen tulajdonságát s u g á r t ö r é s n e k

tétlenül a teremtő a természet tüneményeit; csak azt akarta, nevezzük. A sugártörés különféle azon testek szerint, melyekbe

hogy önkutatás, önművelődés által ébredjünk öntudatra, s tu- a sugarak hatnak. Az átalános törvény az, hogy sűrűbb útlát—

lajdon igyekvésünk által szerezzük meg azon nemességet és szó testbe átmenő világosságsugár azon vonalhoz, melyet a

méltóságot, mely fölül emel bennünket az anyagi természeten, beesési ponton keresztül függélyesen huzunk, közelebb megy;
ha pedig higabb testbe megy át, akkora neveztük vonaltól

A v i l á g o s s á g  s u g a r a i n a k  t u l a j d o n s á g a i  s 

a l á t e s z k ö z ö k .

Azon eszközök, melyek segítségével látásunkat kitágítjuk, 

a világosság sugarainak tulajdonságai, törvényei szerint készít

tetnek. E miatt szükséges némi ismerettel bírnunk e tulajdon

ságokról, hogy azon eszközök mibenlétét jobban megérthessük. 

Említettük már, hogy minden, akár önnömagában világos, akár 

megvilágított test fölületéről minden oldalra sugarak mennek 

ki. E sugarak iránya egyenes maradmindadig, migazok utjok- 

ban akadályra nem akadnak. Az egyenes iránytoli eltérés az 

akadályt okozó testek különfélesége szerint különféle. Az el

térésre nézve két különös tüneményt különböztetünk meg. Ha 

a sugarak átlátszhatlan testre esnek, akkor e test fölülete által 

v i s s z a v e t t e t n e k ,  mint visszaugrik a falra dobott labda, 

mint visszavettetnek a parthoz ütődött hullámok. Midőn nap 

süt, vagy gyertyavilágnál, tartsunk egy tükröt a világító test 

felé, az átellenes oldalon, pl. a falon, fehér, világos foltot ve

szünk észre, melynek alakja hasonló a tükör alakjához, miről 

meggyőződhetünk, ha a tükör valamely részét elfödjük; az el

födött rész a neveztük1 folton is elsötétül, elhomályosul. Ez 

onnan van, mert a villágosságsugarak a tükörre esvén, egye

nesen vísszavettetnek. A fehér folt tehát a tükörről visszave

tett sugarak. így vettetnek vissza, midőn már vagy még a 

napot nem látjuk, este és reggel a levegőről a napsugarak, 

mely visszavetett világosság a szürkületet (est- és reghajnalt) 

okozza. Ez a sugarak v i s s z a v e r ő d é s e .

Más tünemények jönnek elő, ha a sugarak átlátszó tes

tekre esnek. Mért átlátszók némely testek? Azért, mert a vi

lágosságsugarak azokon keresztül hatnak, átlátszhatlan teste

ken pedig nem. Üvegen keresztül látjuk a tárgyakat, mert e 

tárgyakról a sugarak az üvegen keresztül hozzánk jönnek. De 

ha átlátszó testekre esnek a sugarak, akkor addigi irányukról 

letérnek. s uj egyenes vonalban haladnak tovább az átlátszó 

testben. Valamely át nem látszó tál fenekére tegyünk például 

egy pénzdarabot; távozzunk most el a táltól oly messze, hogy 

a tál karimája állal épen eltakart pénzdarabol többé nem lát

juk. Valaki más töltsön ez alatt vizet a tálba, úgy, hogy a 

pénz ugyanazon a helyen maradjon, melyen előbb volt. Most 

víz lévén a tálban előbbi helyünkről látni fogjuk a pénzdarabot. 

Ez azért van, mert mígnem volt viz a tálban, a sugarak átlátsz

hatlan testre estek, s erről visszavettettek egyenes irányban, 

úgy , hogy hozzánk, kik félre állottunk, egy sugár sem jött. 

Viz lévén a tálban, a fenéken fekvő pénzdarabról a sugarak a

eltávozik. E vonal a beesési vonallal képezi a beesési szöget.

Nekünk itt különösen az üvegek sugártörésére kell figyel

met fordítanunk, mert üvegből készíttetnek a láteszközök. A 

sugár, mely ferdén megy valamely üvegen keresztül, a leve

gőből először az üvegbe, aztán az üvegből ismét a levegőbe 

hat; mindegyik esetben sajátos törést szenved. Fontos tüne

mények jönnek elő különösen gömbölyű idomú üvegeknél. 

Ezeket átaián l e n c s é k n e k  nevezzük, s kétfélék: vagy 

d o m b o r u a k ,  a z a z ,  kívülről emelkednek, mint a go lyó; 

vagy h o m o r u a k ,  melyek kívülről gömbölyű alakban be- 

mélyednek; a tál, teknő, fölülről tekintve homorú , csak hogy 

nem szabályosan.

Olvasóim közül bizonyosan sokan ismerik az ég  e l ö 

li v e g e t ,  mely nem más, mint mind a két oldalán dom- 

borura köszörült üveg. Ezen égetöüveggel talán tapasztalato

kat is tettek. Ha ilyen üveggel egyenesen a nap felé tartunk , 

az innenső oldalon vagy kezünkön, vagy apapiroson a keresz

tüljött sugarakat fölfoghatjuk; alkalmazzuk kezünket, vagy a 

papirost mindaddig, míg egy, a lehető legkisebb fényes pont 

nem fog azon képződni. E pont melegsége oly nagy, hogy jó 

üvegen bocsátva át, mindent eléget, sőt fölolvasztja az ércze- 

ket is , azért kezünket sem tarthatjuk ki rajta sokáig. Ezen 

fényes pont onnan származik, hogy a napsugarai az égető 

(domború) üvegbe érve, abban már törést szenvednek, úgy , 

hogy egymás felé közelednek; kilépvén az üvegből, a törés 

még nagyobb lesz, melynek irányában folytatván ezen útjaikat, 

a napsugarak az említett fényes pontban összejönnek. E fényes 

pont g  ó c z n a k , vagy g y ú p o n t n a k  neveztetik. Gócz te

hát azon pont, hol a sugarak, a lencséből kijőve, egyesülnek. 

Ezen túl folytatván egyenes vonalban utjokat, ismét széllyel- 

inennek. Ha valamely világító testet a góczba teszünk, a lencse 

másik oldalán a sugarak úgy megtörnek, hogy egymás mellett 

(egyenköziileg) fognak tovább menni, és sehol össze nem ér

nek. Ha a világító test a gócz és lencse között fekszik, ekkor 

szinte megtörnek a sugarak, de már nem úgy, hogy egymás 

mellett menjenek, hanem egymástól eltávoznak (elhajlanak). 

Ha a világító test a góczon túl van, akkor a sugarak a lencsén 

keresztülérve, egyesülni, k e r e s z t ő z n i  fognak. A homorú len

csék átalán véve az azokra egymás melleit eső sugarakat úgy 

megtörik, hogy szélyelmennek.

A sugaraknak a góczbani egyesülése által különös tüne

mény származik. Ha domború lencsétől néhány lépés távol

ságra égögyertyát teszünk, az ellenkező oldalon pedig fehér 

papirt tartunk, e papíron a gyertya képét fogjuk látni megfor
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dított alakban. Ilyen kép azonban csak akkor származik, ha a 

gyertya a lencse góczán túl van. Mert milyen alakot képeznek 

a világosság sugarai együttvéve ? A testek minden legkisebb 

pontjáról jönnek sugarak, melyek egymás ellenében helyüket 

legnagyobb határozottsággal végig megtartják. Ha most e- 

gyesiilnek, oly alakban fognak egyesülni milyen a test, mely

ről jönnek, azért ezen testnek képét tiintetik föl. De mivel a 

sugarak a góczban keresztöznek, t. i. a felsők alul, az alsók 

fölül jönnek, azért a test képe megfordítva látszik. Ha a vilá

gító test a góczban á ll, akkor semmi kép sem származik. Ha 

pedig a világító test a gócz és lencse közé jön, s mi az ellen

kező oldalról a lencsén keresztül tekintjük a világító testet, 

akkor a valóságos test háta mögött egy nagyobb testet fogunk 

látni egyenes alakban.

Az üvegeknek röviden említett sugartörésí tulajdonságaik 

szerint készíttetnek a látüvegek. Az emberi, vagy bármely ál

lati szem is egyszerű láttani készítmény, melynek legfőbb 

részét egy domború lencse, az úgynevezett k r i s t á l y l e n c s e  

képezi. Ha például egy ökörszemet ki veszünk helyéből s fi

gyelmesen vizsgáljuk, azt fogjuk találni, hogy gömbölyű test, 

elöl kis dudorodással. Az egész, sejtszövettel kíbéllelt csontok 

által képzett szemüregben van. Külső része a t ü I k h á r t y a ,  

mely a szem fehér részét képezi. Tülkhártya aíJat van az 

é r h á r t y a, mely egy fekete, nyálkás anyaggal van bevonva. 

Ennek egyik része , mely különösen szivárványnak neveztetik 
a szemnek kifelé álló részén látható, hol is szürke, kék, vagy 

barna színű. Ettől neveztetik a szemek színe. Ezen szivárvány 

közepén egy gömbölyű lik van, a l á t  a. Az érhártyán belül 

van a r e c z é s h á r t y a ,  mely nem egyéb, mint a szem hátsó 

részénél bejövő szemidegnek széterjedett hálózata; ez által 

eszközöltetik a látás érzése. A láta háta mögölt van tömöttebb 

anyagból egy lencseidomu test, a már említett k r i s t á l y -  

l e n c s e ,  mely a szem belsejét két részre osztja, elő- s hát

sókamrára , mindegyik sajátos átlátszó nedvvel van megtöltve. 

A külvilág! testekről jövő világsugarak a látán keresztül eljön

nek a kristálylencséhez. I l t ,  mint minden más domború üveg

lencsénél megtöretnek, s azontúl a reczés hártyán góczban 

egyesülnek, hol a látott test megfordítva tűnik föl. A reczés 

hártyán az egyesült sugarak érzést keltenek, s mi a tárgy ön
tudatára jövünk.

A mondottakból láthatjuk, hogy a szem egészen a világos

ságsugarak tulajdonságaihoz van alkalmazva, s épen nem lát

nánk, ha ezen alkalmazás nem volna meg. A lencse tulajdonsága, 

melyet mi készítünk üvegből, azon törvényen alapszíly, mely sze

rint szemeinkkel látunk. így van az embernek minden részecs

kéje a külvilág törvényeihez alkalmazva. —  A látásra nézve 

mondtuk már, hogy hüvelknyi átmérőjűnél kisebb testet a Iát— 

szög kicsinysége miatt nem láthatunk. Minél közelebb hozzuk 

a testet szemiinkhez, annál nagyobb lesz a látszög, annál na

gyobbnak látjuk a testet. De ép szemnél átlag csak 8 hüvelyk- 

nvire hozhatjuk a testet szemünkhöz; ha közelebb hozzuk, a 

sugarak nagyon elhajlón mennek a szembe, a tárgyat nem 

látjuk tisztán. Ezen akadályon azonban lehet segíteni egy , a 

szem s kis test közé tett lencse által úgy, hogy a kis test csak

nem a lencse góczába jöjjön, mikor is, mint tudjuk a lencséből 

kijövő sugarak egymásmelleit (egyenközileg) mennek s igy 

hatnak a szembe. Ez által a testet nagyon közel hozhatjuk 

szemeinkhez, s még is világosan látjuk üveglencse segítsége 

által. Süt a lencse által a test maga nagyobbittatík is a miatt, 

mert ez által a test közelebb van szemeinkez, tehát nagyobb 

lesz látszögc. A nagyítás ennélfogva egészen attól függ, hogy 

lencse által közelebb hozván a testet szemünkhöz, a látszög 

nagyobbodik; és a test akkorának látszik, mekkora annak lát

szögc. A nagyításra nézve az a törvény áll: d o m b o r u 1 e n- 

c s é n  k e r e s z t ü l  n t e s t  a n n y i s z o r  l á t s z i k  n a 

g y o b b n a k ,  m e n n y i s z e r  f o g l a l t a t i k  a g ó c z -

t á v  a l á t t á v b a n .  Gócztávnak azon tért nevezzük, mely a 

lencse láttani központja s a gócz között van. A látláv, mint 

már emlitettiik, 8 hüvelyk a szemektől. Minél domboruabb va

lamely lencse, vagy, mi ugyanaz, minél kisebb a golyónak szeg- 

ménye, annál közelebb esik hozzá a gócz , annál jobban fog 

nagyobbítani is. Tegyük azt, valamely lencse gócztáva 1 hü- 

velyknyi, a nagyítás 8-szoros leend. Ha a gócztáv i/4 hüv., 

a nagyítás 32-szeres leend. Minden domború lencse rövid lát— 

távval k é z  ü v e g e t  (Loupe) képez, melyet mindenki láthat 

órásoknál, metszőknél stb. Ha a látláv kevesebb, mint */2 hü

velyk, mikor tehát 16-szornál többször nagyít, akkor az ily 

lencse, készletével együtt, egyszerű górcsőnek neveztetik. De 

ez legfölebb csak 200-szor nagyíthat, mert kisebb lencsét alig 

lehet készeteni, mint melynek gócztáva %  vonalyni. Ekkor 

adja a neveztük nagyítást, mert %  vonal közel 200-szor fog

laltatik 8 hüvelykben.

E nagyítás azonban nem felel meg minden szükségnek, 

azonfölül az egyszerű górcső más hátrányokkal is b ír. melyek 

elbeszélésébe mi nem akarunk bocsátkozni; ezen oknál fogva 

hasonló sugártörési törvények szerint több lencse egyesittetik, 

s igy készül az ö s s z e t e t t  g ó r c s ő .  Az összetett górcső 

tulajdonsága azon elven alapszik, hogy valamely lencse által 

már eszközlött nagyítás egy uj lencse (kézüveg) állal újra 

nagyittatik. Tekintsünk a következő ábrák elsejére. Ilt három

lencsét látunk: CD 
tárgylencse; FE 

gyülencse ; HG 

szemlencse. AB 

helyen van a na

gyítandó tárgy. A 

róla jövő világos- 

ságsugarak úgy 

törnek meg,hogy, 

ha akadályra nem 

akadnak A'B' i- 

C rányban lárgy- 
nagyítva jönné

nek e lő ; de FE 

gyülencse fölfog

ja e sugarakat, s 
ez által a tárgy 

A "B " irányban 

látszik. E kép nagyon közel van HG szemlencséhez, melyben 

a rólajövő sugarak A '"B '" irányban törnek meg, hol a kép je 

lentékeny nagságban látható. Ha például a tárgy és gyülencse 

által eszközlött nagyítás iOO-szoros volna, a szemlencse táv— 

gócza pedig 1 hüvelyknyi, akkor ezen összelett górcső általi 

nagyítás 800-szorosnak mutatkoznék. Ez az összetett górcső 

elmélete. Ábráink másodika a teljes górcsőkészletet tünteti 

elő. Itt megkülönböztetjük a t e s t e t ,  az á l l v á n y t ,  a 

t á r g y a s z t a l t ,  és a v i l á g í t ó k é s z l e t e t .  I.eglénye- 

gesb a test. Áll egy sárgarézcsöböl, melynek d végén a tárgy — 

e-nél pedig a szemlencse van beleillesztve; ezek között tetszés 

és szükség szerint több lencsét alkalmazhatni. E test az á ll

vány által tarlatik fönn, melynek nagyon erősnek és szilárd

nak kell lennie, hogy észleléskor semmi mozgás vagy ellaszí- 

tás ne történhessék. E míatl fémből szokott ez készíttetni, s 

alzata legújabban palkóidomu. E patkóalzalból egy oszlop 

emelkedik, melyre a lárgyasztal van készítve. Az asztal egyik 

oldaláról uj oszlop F emelkedik, melynek egy kinyúló szár

nyával a tulajdonképi górcső lokja 1! van összekapcsolva. A 

lárgyasztal b közepén kerekes kimetszet van egyenesen a 

tárgylencse alatt. Mert a világosság ünnönmagában csekély 

volna a kis tárgy megvilágítására, azért a-nál egy homorú tü

kör alkalmaztalik, melyről erősebb világosság hat be a kere

kes likon, melyen az átlátszó vizsgálandó tárgy van, s igy ez

25*
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clegendökép mcgvilágosillalik. — E z , röviden leírva, azon 

varázscsö, melyben csodavilágot fedezünk föl. Sok olvasóm 

unatkozott már talán a szárazabb leírásban. De ha ilyenek ta

nulmányozásában unatkoztak volna azok , kik századokon ke

resztül kutatták, fejtegették ezen eszköz minőségét, akkor 

megvolnánk fosztva azon élvezettől is, melyet ezen eszköz 

nyújt. A tudományokban úgy, mint minden egyéb munkában, 

először göröngyös utakon kell járnunk, hogy sikert, babért 

arassunk. Halállal fenyegető veszélyek között, hideget, meleget, 

nélkülözést, mindent eltűrve lépdel a természetbúvár az égbe- 

nyuló hegyek merevélyes utain föl a hókoszoruzta csúcsra, hogy 

ott talán egy igénytelen virágot keressen, vagy a hegy magassá

gát megmérje, vagy hogy onnan széttekintsen a vidékre; s fá

radságaiért bőséges jutalmat érez nemesbüszkén dagadó öntu

datában ! Csak annak örülünk igazán, minek megnyerése sok 

fáradságunkba került.

G ó r c s ö v i  é s z l e l e t e k  az  á 11 a t o r s z á g b a n.

Mennyi csoda, mennyi titok megfejtésére vezetett benün- 

ket a górcső , itt előszámlálni meghaladná korlátolt terünket. 

Mi az ázalagokról fogunk szólni tüzetesebben. —  Midőn a je

lenkori legkhiresebb ázalagbuvár, sőt tulajdonképen az ázala- 

gokrólí tudomány megalapítója, E h r e n b e r g ,  berlini tanár, 

ki górcső segedelmével vízben, földben , mészben , egyptomí 

utazásában egy előkelő török előtt górcső alatt eleven lénye

ket mutatott volna az ivóvízben, a mohamedán fölkíáltott: „Te 

szerencsétlenné tettél engem; vallásom tiltja az eleven lények 

élvezetét, s ha ennekutána több vizet nem iszom, el fogok 

veszni.“  Némely olvasóm is előre fél talán attól, hogy nem fog 

e czikk elolvasása után jőizüt ihatni, mert mindenütt eleven 

állatokat fog gondolni. Azonban előre kijelentem, hogy tiszta 

kutvizben van ugyan ázulag, de kevés és ritkán. Vegyünk mi 

az esőokozta mocsárból egy csep vizet s hozzuk azt górcsö

vünk alá. Szabad szemmel semmit sem különböztetünk meg; 

de górcsövünkön át számtalan növény és allat egyesülését 

látjuk ezen csep vízben. Képünk e csep vizet tünteti elő annak 

lakosaival együtt a mint azgórcsőn keresztül látható, A szemszö- 

rös gömbölyű vagy 

hosszúkás testek nö

vények. A kisgömbo- 

lyüpontocskák mind

annyi állatok. A tu

dósok oly szorgal

masan vizsgálták a- 

zokat, hogy legtöbb

nek saját nevet is ad

tak. Ázalagok átalán 

csak azon vízben tá

madnak, melyben va

lami növényi vagy ál

lati rész rothadt el.

Minden sajátlagos 

vízben, s minden el- 

rotbadt szerves rész kiilünféleségével különfélék ezen parányi 
állatok.

1633-ben fedezett föl először L e e u w e n h o e k  A n t a l  

egy esőcscpben ázalagokat. Ö górcső által (megjegyzendő, 

hogy ekkor még csak egyszerű górcsövek voltak ismeretesek, 

azok is fejletlen gyermekségükben) a borsnak maró tulajdon

ságát akarta kitanulni, s vizet ontott reá. Midőn a víz elpárol

gott a borsrol, újat löltött reá, s midőn ezt górcsöve alá hozta, 

elbámult azon állatvilágon, mely eléje tárult. Anyagi kincsnek 

fölfedezése, legyen az bár mily nagy, nem képes oly magasz

tosan- édes érzést kelteni föl kedélyünkben, mint a szellemi 

kincs fölfedezése. Oly elégiiltséget, oly nyugalmat érzünk 

ilyenkor, mintha ezután az életnek csak virágait kellene éldel-

nünk. Ily örömök szentek, ezek szentesítik az érzést; általok 

az ember egy boldogabb hazába varázsoltatik! — Al ig jött 

köztudomásra e nevezetes fölfedezés, azonnal majdnem átalá— 

nos divattá vált ázalagokkal észleleteket tenni. Az már most 

oly kevés fáradságba került. De minden tudomány félremagya

rázásokat, eltorzításokat szenved kezdetben. Mindenki csak tu

lajdon, legtöbbnyire rósz górcsövében bízott, s 111 keveset, s 

ezt is nem jó l látta, annál többet képzelt melléje. Innen szám

talan csodadolgokkal léptek fö l , melyek képtelensége csak 

akkor bizonyult tökéletesen be, midőn mélyen avatott s kitartó 

tudósok az észleléseket valódi alapra vetették vissza.

Átalán ilyféle megjegyzéseket tettek az akkori észlelők. 

Ha az edény, melyben az öntelék vo lt, födetlenül tetetett ki a 

levegőre, akkor rövidebb , hosszabb idő utáu mindig millió és 

millió részint növények, részint állatok hemzsegtek abban kü

lönféle alakban. Kevesebb élet látszott e vízben akkor, ha az 

edény némileg födve volt; a ráteritett fátyol is már akadályul 

mutatkozott. Es ha légmentesen volt elzárva az edény, akkor 

csak igen ritkán fedezhettek fül valamit a vízben, s még rit

kábban akkor, ha a víz először megforraltatott, vagy lepáro

logtatott. Honnan származnak ezen töménytelen állatok és nö

vények oly hírtelenül? E kérdésre a régiek hiányos észlelésük, 

s ugyan ilyen eszközeik miatt átalán nagyon helytelenül felel

tek. A híres Buffon, franczía természettudós, úgy vélekedett, 

hogy a szerves életben szakadatlan lánczulat létezik a legtö

kéletesebb lénytől a legtökéletlenebbig. Egy rovar, mondja ö, 

ezen tekintetben kevésbbé állat, mint egy kutya; az osztriga 

még kevésbbé, mint a rovar; édesvízi habarcz kevésbbé, mint 

az osztriga. S mert szerinte a természet észrevetlenül száll 

mindig alább az egyes lények minőségében, azért hozzáteszi, 

hogy tökéletlenebb állatnak is kell lenni, mint milyen a ha

barcz. Sőt vannak lények, melyek sem állatok, sem nö

vények , sem ásványok. Ezen elméletnek végeszméje az volt, 

hogy minden állat, minden növény élő szerves parányok (mo- 

lecules organiques) összetétele. A húsnak melyet megeszünk, 

minden legkisebb láthatlan részecskéje, ily élő lény; s ha most 

hús vagy növénydarabot teszünk a vízbe, hogy elrothadjon, 
ezen parányi élő lények szétválnak, s képezik önálló létben az 

ázalagokat. Azért, vélte tovább, valamely szerves lény elrot- 

hadása nem más, mint az egyes élő parányok szétválása.

Buffon 1788-ban halt meg. Véletéhez sokan ragaszkod

tak. Azok is, kik önálló véleteket állítottak föl, többé kevésb

bé , egyeztek az övével. Maga Linné sem emelhette magát 

ezen eszméken fölül. Csak 1765-ben lépett föl tudományos 

alapossággal az előbbi képzelődések helyett Spallanzani, olasz 

természetbúvár. Ö állította először, hogy az ázalagok önálló 

lények, úgy, mint önálló a kutya, vagy önálló a tölgyfa. Állat— 

és növénycsirák, monda ö , a levegőből szállnak az Ontelékre, 

azért az evvel megtöltött edényt nem lehet tökéletesen elzárni 

a levegőtől, mi ha történik, nem fejlődik ki élet az öntelékben, 

vagy legalább csak kevés, mi ismét máshonnan magyarázandó. 

A hús és növénydarabok rothadása csak elősegíti az ázalagok 

kifejlődését, de nem föltétien kellék, mert tiszta vízben is ta

lálhatók azok. — így haladott lassankint e tudományfejlődése. 

Valamint a csecsemőnek testileg is fejlődnie ke ll, hogy erős 

emberré legyen, úgy kell fejlődnie a természetben mindennek, 

úgy keli fejlődniük az egyes igazságoknak, úgy a népek jólé

tének, és boldogságának. A természet ezen elve megnyugtat

hat bennünket, ha a társalmi é l e t b e n  sokszor kíállhatlannak 

látszó nyomor terhe alatt kell is szigorogníok a népeknek. A 

művelődésnek minden lépése közelebb hoz bennünket a fonsé- 

geseb, emberségesebb élet honéhoz. De látjuk az egyes igaz

ságok fejlődési történetében, hogy alapos kutatás, ernyedetlen 

szorgalom, s csiiggedetlen kitartás szükséges arra, miszerint 

amaz igazságok döntvényei megállapittassanak; úgy van az 

erkölcsi, szellemi élet minden egyéb mozzanatában. Munka az
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élet, s csak az ernyedetlen munkábani kitartás vezet bennünket 

ohajtott czélunkhoz.
Az ázalagokróli tudományra nézve uj korszak kezdődik a 

már említett Ehrenberg, berlini tanár, kutatásaival. Eddig áta- 

lán azon hiedelemben voltak a tudósok, hogy azázalagok úgy

nevezett e r e d e t i  k é p z ő d é s b ő l  (generatio spontanea) 

erednek, melyeknek nincs szükségük atyára, anyára , hanem 

közvetlen képződnek a természettörvények föltételezése által, 

úgy, mint képződtek kezdetben földünkön az első növények és 

állatok. A kérdés, váljon képzödnek-e még most is eredetileg 

lények, még nincs eldöntve. Az igenlésnek és tagadásnak ko

runkban is elég és pedig kitűnő védői vannak. De hagyjuk mi 

ezt, s térjünk Ehrenberghez. ü  már 1819-ben a gombák és 

penész nyilvános és szembetűnő csírázását vette észre, mi által 

az eredeti képződés e magot nem termő növényeknél szükség

telennek bizonyult be. 1820-ban Ehrenberg 6 évi útra kelt 

Afrikába, s nem mulasztotta el a libyai sivatagon, és a vörös 

tenger partjain górcsövi észleléseit folytatni. 1829-ben Hum

boldttal és Koséval Ural tájékaira ment, hogy észleléseit lehe

tőleg kiegészítse. Mert a természet tanulmányozásában nem 

elég, ha egy helyen látjuk a tüneményt. Minden módosulást föl 

kell keresnünk, ki kell kutatnunk, hogy az örök és változatlan 

törvényt egész határozottságában kimondhassuk. Hogy az apró 

állatok képződéséről is hasonló eredményhez juthasson , mint 
jutott a gombák és penészekéről, Ehrenberg, utazásának min

den helyén észleléseket tett. Észleléseinek következményeit 

így adja e lő : „Az eddigi észlelők közül bizonyosan egy sem 

csinált, vagy alkotott öntelek által ázalagokat, mert, ki csak 

ilyent fölfedezni vélt, egyik sem kutatta ki ezen lények testé

nek szervezetét, ennélfogva nem is vizsgálhatták azokat oly 

határozottsággal, hogy ily fontos kérdésre nézve végleges 

Ítéletet mondjanak. Mível továbbá én a mostani legjobb segéd

eszközök használata, s 700 nemen fölül tett kísérleteim által 

soha sem fedezhettem föl egyetlen esetet is, mely meggyőzött 

volna arró l, hogy akár természetes, akár általunk tett önte- 

lékeknél az elrothadt állományból képződtek volna uj szerve

zetek, sőt mindegyik esetben, melyekre különösen figyeltem, 

tojás, szétoszlás, vagy bimbózás általi szaporodás tűnt föl 

elém.........Főtt öntelékekben, ha azokat bedugtam, ritkán ta

láltam állatokat, s azt hiszem, hogy a melyek ilyenkor mutat

koztak, vagy már előbb voltak benn, és sértetlenül megmarad

tak , vagy akár hogyan kívülről jöttek be. Továbbá kitűnik az 

is, hogy leggyorsabban s legtöbbször majd mindig ugyanazon 
nemekhez tartozó állatkák mutatkoznak az öntelékekben, me

lyek az egész földön, mint világpolgárok, el vannak ter

jedve.“

A mondottakból következtetheti az olvasó, honnan szár

maznak a láthatlan ázalagok milliói. Nincs hely, hova a ter

mészet életet nem teremtett volna. A porban, a légben, —  min

denütt számtalan láthatlan tojás vagy tetszholtan szendergő 

állatka van, melynek csak alkalmas hely és körülmény kell, 

hogy benne az élet fölébresztessék. Ilyen tojások , melyek az 

elmélet szerint leginkább a levegőben volnának, evvel együtt 

minden testre rcászállnak, a legkisebb likacson is behatnak, de 

valamint a tyúktojás csak bizonyos melegben költetik ki, úgy 

ezek is bizonyos közegekben , melyek legkedvezőbbikének a 

rothadó szervezet látszik. így vesz körül bennünket miriádnyí 

‘‘let láihatlanul.

A z  á z a l a g o k  s z e r v e z e t e .

Ha egy leány a rétek virágaiból kedvesének bokrétát köt, 

öntudatosan vagy öntudatlanul az egyes virágok, és színek cso- 

portozatát bizonyos rendben lielyzi, úgy hogy az egész bokré

ta kedves benyomást tegyen a nézőre. A növényeknél a kül- 

zet az. mi leginkább elragadja szemeinket, s e ktilzet oly

szembeszökő, hogy csak nagyon eltompult érzésű ember lehet 

az , ki a növényvilág gyönyörűbbnél gyönyörűbb színezetének 

s alkatának véghetlen bősége előtt megindulás nélkül marad. 

A nemes, romlatlan szivüek a természet széttárult, s legpaza- 

rabb fénynyel kíhímzett szőnyegén keresnek minduntalan üdü

lést ; a vadak is virágokkal ékesítik magukat. De még a nö

vény kiilzetében hordja kincseit, az állat azokat belsejébe rejti. 

Ennél a külzet csak a belsőnek szolgálatára van rendelve. A 

mi jeles, a mi föltűnő van az állati szervezetben, az a test bel

sejében találtatik. Elefántnál úgy, mint ázalagnál. Ki az ele

fánt okosságáról, az oroszlán nagylelkűségéről sok mondát 

hallott, szeretné ezen állatok lélekszervét ismerni, szeretné 

tudni, mennyiben különbözik, vagy föluláll ezek idegzete a 

tübbí állatokénál. Szóval, ha az állati szervezeten igazán gyö

nyörködni, az állatot tökéletesen ismerni akarjuk, a belső ré

szeket kell kutatnunk, s összehasonlítanunk. Mert az ujabb tu

domány mindinkább közel vezet bennünket annak megismerésé

hez, hogy nem csak a tenyészélet tevékenysége, az emésztés, 

lehelés, növekedés, szaporodás azon részek természeti tulaj

donságai szerint történik, melyek a szervezetben egyesitvék , 

hanem a mozgás, az ösztön, figyelinezés, utánzás, emlékezés, 

szóval az úgynevezett szellemi tehetségek is az állatokban levő 

anyagok természetes erőhatása. Sőt igen sok kitűnő tudós azt 

hiszi, s annak kifejtésében fáradozik, hogy az emberi értelem, 

az emberi lélek is csak az emberi test, különösen pedig az agy 

erőhatása. Mível pedig a természeti testek állományaik, össze

tételeik s egyéb körülmények különfélesége szerint különféle- 

kép hatnak, azért az állati tehetségek tanulmányozásában is

mernünk kell nem csak az egyes testrészeket hanem e részek 

górcsövi parányait, s azok Összetételeit. Ezen alapokon kutat 

az ujabb kor élettana (Physíologie) s ebbení eredményei bá- 

mulandók.

Megállapítottuk a z t, hogy az ázalagok önálló állatok, mi

lyen önálló az elefánt, vagy kutya. Érdekes lesz ennél fogva 

ismernünk ezen, szabad szemmel láthatlan állatkák belső alka

tát. Az állati test részei közül első helyen áll a z  i d e g z e t .  

Már majd nem minden ember tudja , hogy annál tökéletesebb, 

vagy is annál magasb fokozatú valamely állat, minél kifejlet

tebb idegzete van. Ázalagoknál legszorgalmasb kutatások után 

is nem sikerült eddig semmiféle idegzetet fölfedezni; sőt ujabb 

időben is némely búvárok azt állították, hogy az ázalagok nem 

bírnak semmi önálló, megkülönböztethető idegzettel, hanem 

idegállományaik lényegesen össze vannak szőve a test egyéb 

állományával, s evvel együtt egy sajátos szövetet az úgyne

vezett zsugorodó állományt (sarkodé) képzik, mely csak ma

gasb fokozotu állatoknál, pl. rovaroknál, emlősöknél válik kü

lön hússá s idegekké. Állítani lehet, hol érzékíszervféle mű

ködések jönnek elő , mint tapintás , látás, hallás stb. ott ideg

zetre kell következtetnünk , mert ezen lehetségekröl bebizo

nyult, hogy azok az idegzet által vitetnek végbe egyedül. Azért 

ha az ázalagoknál ilyen tehetségeket találunk, azt kell gondol

nunk , hogy azoknak is van idegzetük, de még eddig nem fe

deztetett fül. így volt más állatokkal, melyektől előszűr meg

tagadtak minden önálló idegrendszert, mint néhány féregcsa

ládnál, örvényférgeknél, melyek sokban hasonlítanak az áza- 

lagokhoz s csak később fedeztetett fül ezeknél az önálló 

idegzet.

Érzés, tapintás nélküli állal nem volna állat. Álalán véve az 

egész teste fölületc.ha csak az nincs megkeményedett borítékkal 

pikelyekkcf, pajzsokkal stb. fedve, tekinthető a tapintás szervéül. 

Sok esetben a test egyes részei kiváló tapintással bírnak. Ki 

nem ismeri a csigák szarvacskáit, s a rovarok csápjait? Ezek 

kiváló tapintási szervek. Az ázalagoknál is az egész meztelen 

test látszik birní tapintással, a mint az mozgásaikból kitűnik. 

Tulajdonképeni csápjaik nincsenek. Gyakran a test azon része, 

hol a szájnyílás van nyújtható ki hosszú csáppá, s tapintásul
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használtaik. Ezen tulajdonság igen világosan látható a k ö  n y 

á l l a t n á l .  Ezen állat Vaj,,,, hüvelyk nagyságú. 0- pontnál 

van a szájnyí

lás ; közönsé

ges állapotban 

semmi nyojt- 

vány sem lát

szik, mint az 

egyik kép mu

tatja, másszor 

azonban test- q  

hosszának két- ,,-A 
3-szornagysá- 

gában nyújthat

ja azt k i , mint 

a másik képen 

látható.

ízléssel is kell birniok az ázalagoknaak, az kétségbevon- 

hatlan, mert az elébök tett ételben válogatnak. A szaglás és 

hallás kétséges. A  szaglás egyébiránt is azon érzések közé 

tartozik , melyet mind az állat, mind az ember legkönnyebben 

nélkülöz. Lehetne ugyan egész csapat hús és növényevő álla

tot fölhozni, melyek csak szaglás által keresik élelmöket. De 

ezen érzés nélkülözhetöségét az ember leginkább magán ta - 

pasztalhatja, midőn náthában szenved, mikor egyéb szerves 

tevékenysége legkevesbbé szem szenved. A hallás tökélctesb 

kifejtéshez szükségesebbnek látszik ugyan; némely állatoknak, 

melyeket eszélyeseknek és fürgéknek ismerünk, mint a mada

rak , gyakran nagyon finom zenészi hallással is bírnak, még is 

úgy látszik, hogy ezen érzés kevésbé van elterjedve, mint a 

látás. Az ázalagok sem mutatnak hallási tehetséget, a viz hul

lámzásai csak mint lökések halnak reájok. Némely ázalagok- 

ról az is állittatik , hogy nincs szemük. Meg kell jegyeznünk , 

hogy nem oly tökéletesek az egész állatországban a szemek, 

mint minők tulajdonságait mi értekezésünk folytán már elmon

dottuk. Ezen tökéletes szemekben, minők nem csak a magasb 

fohozatu állatoknál, emlősöknél, madaraknál, hüllőknél, halak

n á l, pankányoknál, rovaroknál, puhányoknál is találtatnak, a 

külvilág tárgya, mint láttuk, rajzoltatik a kristálylencsén ke

resztül hatolt víllágosságsugarak által. De említettük állatoknál 

ezen tökéletes szemalkatnak számtalan módosulata jön elő. A 

legalsóbb fokozatú állatoknál a kristálylencse szokoltan hiány

z ik , s csak némi színfolt van pótlékul. De ez által a kültárgy 

már nem rajzoltatik le. Az ily szemmel biró állatok legfölcbb a 

világosság és sötétség ellentéteit érzik. Azonban , mert nincs 

szükségük reá, a tiszta látás hiányát sem érzik. Ázalagoknál 

átlag ily színfolt sem találtatik. Soknál van még is ilyen, vö

rös, vagy fekete színben. E foltok mindig azon a helyen, vagy 

annak közelében vannak, hol a valóságos szemeknek kellene 

lenniük. Sok ázalag épen e szin- vagy szemfolttól nyerte ne

v ét, pl. s z é p s z e m (euglena) mely </2o vonálnyi nagyságú, 

s a zöld s z e m p a r á n y  (mikroglena), mely első fejlődésében 

V m o vonalnyí. Mindazonáltal azon ázalagok is, melyeknek ily 

szemfoltjaik nincsenek, érzik testök fölülete által a világosság 

hatását; mert a világosság vegyi- és berzerövel b ir , mely a 

kis állat ingerlékeny bőrén zsugorodást, vagy más változási 
idézhet elő.

Igen nagy külünféleség mutalkozik az ázalagok mozgó

szerveire nézve. Ha a vizcsepben tekintjük ezen állatokat, élénk 

mozgást fogunk észrevenni. De az ázalagoknak sem lábaik, 

mint a felsőbb állatoknak, sem gyűrűs izeik, mint a férgeknek, 

nincsenek. A  természet itt különös eszközöket teremtett a 

mozgásra nézve. Mint górcsővi vizcsepünkben is látható, az 

ázalagok fölületén számtalan szemszőr laláliatik, melyek se

gítségével egyik helyről a másikra mozognak, de mozgásuk 

még is önkényes, mert ingerlékeny bőrük összehúzása által

hozzák ilyen vagy olyan mozgásba a szemszőröket. Legtöbb

ször e szemszörök oly sürün vannak egymás mellett, hogy 

szabályos elhelyezést nem fedezünk föl azokban. Néha azon

ban szabályosak is, s ekkor leginkább elől vagy hátul állanak. 

Itt aztán észrevehetni, hogy e szemszörök mozgása körülbelül 

olyan, mint a vetéseknek szélokozta hullámzása. Különösen 

észrevehetni a szemszörök emelkedését és sülyedését akkor, 

midőn a viz már már elpárolgott, s a kis állat veszni indul. 

Mintha vonaglanék! Mi okozza tulajdonkép a szemszörök moz

gását, még nincs oly fényre derítve, hogy teljes határozottság

gal kimondhatnók. Minden élettulajdonságot az anyag erőha

tásának tulajdonítva azt mondják némely életlanárok, hogy az 

izmok mozgása berzfolyam által eszközöltetik. Ezen erő hozná 

hullámzásba az ázalogok szemszőreit is. A régibb észlelök, 

kiknek górcsöveik sokkal tökéletlenebbek voltak, hogy sem 

föltüntették volna a szemszőröket, csodadolgokat gondollak 

látni az ázalagok körül történt némely tüneményekben. A 

szemszörök körmozgása által a vízben egy kis örvény képző

dik, melybe a közel találtató kis állatkák és testek bele sodor

tatnak , s különösen, ha a száj körül vannak illy szemszörök, 

az igy kelepczébe került préda egyenesen a kis ázalag szájába 

rohan. E tüneményt varázserő által eszközöltnek kipzelték a 

régiek, mint a dajkamesében mondalik, hogy a csürgöncz mér

ges tekintete által kis madarak vonzatnak torkába. Minek az 

ember okát nem tudja, azt csodának szereti hinni.

A szemszörökün kivül más mozgási szervekkel is birnak 

az ázalagok, mint sertével, fogóval, horoggal, mely tulajdon

ságokban a gerebenállatok családja tűnik ki leginkább. Leg- 

föltünöbben van még is gondoskodva a mozgásról azon ázala

goknál, melyek kocsonyapuha testök minden részét tetszésük 

szerint állábbá nyújthatják ki. Ezek neve v á l t o z ó á l l a t o k ,  

ilyent látunk képünkön is. Ezen állat közönséges állapotban

golyóidomu, jövő pillanatban már 

talán egy két kinyujtványt mu

tat. Ezután csillagidomot vehet 

föl. Ila tovább akar menni, akkor 

először testének egy részét jó 
hosszúra kinyújtja, azután testé

nek többi részét ebbe mintegy 

belerázza , s igy továb halad. Vanak oly ázalagok is , melyek 

pánczélfélével vannak födve. Ezeknél e borilékból nőnek ki- 

nyujtványok, s ezek általi mozgásra vannak szorítva. Egyéb

iránt ezen toknemii ázalagok misége felöl két részre oszlottak 

a tudósok. A növényészek növényekül, Ehrenberg s társai 

pedig állatokul tartják azokat. Ezen ázalagok p á l e z a  á l l a 

t o k n a k  (baccillaría) neveztetnek. Némelyek közülük semmi

féle mozgást nem mutatnak, de mások, mint a h a j ó á l l a t o k  

(naviculacea) épen mozgásuk állal vonják magukra a szemlélő 

figyelmét. E hajóállalok nagyon el vannak lerjedve. Állóvizek 

iszapos fülűidéről vegyünk egy csepvizct, s bizonyosan fogunk 

abban ily lényekre akadni. Következő képünk ily állatot tüntet 

elő sokszorosan nagyítva. Fölülről tekintve csónakidomu, ol

dalról pedig négyszöget mutat. Bel

seje sajátos folyadékkal van megtölt- 

q - »  -\ ve. Ezen ázalag mozgása az óra in— 
^  gájának egyformaságához hasonlít.

így vagy 8 masodperczig szokott in- 

gani, azután clhal. E mozgás okairól 

is különbözők a vélemények. Ehrenberg azt vé li, hogy pán- 

czélaikból nyúlványok jönnek , * ezek által mozognak. Niigeli 

növényész ellenkező véletet állított föl. Szerinte ezen lények 

növények, s pedig egy sejtü moszatok, s azt mondja, a moz

gás onnan származik, hogy majd a sejt egyikfelén van több 

viz, majd a másikon, s igy majd egyik, majd másik oldal nehe

zedik lefelé. Többször emlitetük már, hogy az állat-és nö

vényország halárát alig lehet határozottan kijelölni; minek
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azon következményre kell vezetnie, hogy a természet hasonló 

elv szerint járt el ezen országok képzésében, s az állat csak 

másképen s tökéletesebben van ugyanazon törvények szerint 

kifejlődve, melyeknek a növény élete alá van vetve.

Úgy láts/ik, hogy némely ázalagok az összehúzódást 

nem egyedül zsugorodó állományaik által eszközük, hanem 

izmokkal birnak, mint a felsőbb fokozatú állatok. A h a r a n g 

á l  I a t n á 1 nyilvánosan látható az izom, mely csak kicsinysége 

által különbözik az ökör izmától. A harangállatok egy hosszú 

szár által csigákon, rovarokon , vízinövényeken ülnek; ezen 

szárban látni lehet az izmot.

Tekintsük most ezen állatkák táplálkozását. Mindennek, 

mi szerves életet é l , ennie kell, mert a szerves élet nem más, 

mint az elemeknek folytonos változása, alakulása. Élő lény nem 

lehet étel nélkül. A korok balítéletei közé tartozott, hogy a 

táplálóbb étkek ellen bizonyos időben harezot indítottak. Enni 

kell, s a természetet úgy fogjuk leginkább kielégíteni, ha leg

táplálóbb ételeket eszünk. De a természeti tudományok e rész

ben is észszerüségre fognak bennünket lassankint vezetni. —  

Hogy az ázalagok táplálkozását megtudhassa, már a múlt szá

zadban tett egy természetkedvelö etetési kísérleteket. Finommá 

tört karmint kevert a vízbe, s az ázalagok mohón kaptak a 

részecskék után. Ehrenberg számtalan etetési kísérletet tett. 

Ázalagoknál az étel nem egy egyetlen gyomorba jö n , hanem 

számtalan iigynevezell gyomorsejtbe. Többszörös gyomor nem 
ritka az állatvilágban. A kérődzőkét nem lehet ugyan több

szörösnek mondani mert a négy gyomor mindegyike saját te- 

vekénységü itt, s a négy egy összefüggő egészet képez; ha

nem a habarezok közül soknál különválasztott, önálló gyomro

kat találhatni, melyek mindegyike ugyanazon tevékenységű, s 

melyek nem függnek egymástól. így van az ázalagoknál is. A 

gyomrok ezeknél vagy közvetlenül a szájjal vannak összeköt

tetésben , vagy egy különös csatorna kapcsolja össze azokat. 

Fogak gyanánt is birnak vékony szálakkal, melyek a halcson

toknak felelnek meg. Átalán nagyon torkosak, gyakran nagyobb 

darabot nyelnek e l, mint mekkorák magok. Ekkor aztán rop

pant földuzzadnak. Élelmök vegyes. Növényekből megfelelnek 

nekik a vízszálak (conferven), valamint nagyobb növények is 

rothadt állapotban. Azonfölül ököljog látszik uralkodni köztök, 

mert nem ritka eset, hogy egyik a másikat fölfalja. Emészté

sűk kitűnő. Az etetési kísérletek annál is vonzóbbak, mert az 

állat átlátszó, s így minden szerves tevékenységet észre lehet 

venni a testben. Valamint az embernél, más állatoknál, úgy az 
ázalagoknál is emésztő nedv ömlik a gyomorban az ételre, mely 

csak hamar föloldja a lenyelt állat boritékát is. Edényrendszer 
nem találtatik az ázalagoknál, különben már a rovarok sem 

bírnak erekkel. Ilyeneknél a vérnedv közvetlen ömlik a testbe; 

mert csak a vér táplálja az állatokat, azért az egész testbeni 

elterjedése semmi állatnál sem szenvedhet akadályt.

Nem oly egyszerű a lehelés. Olvasóim tudják, hogy a 

lelielés az életre föltétlenül szükséges. Belehelés által a leve

gő a tüdőbe megy; itt a vér az élenyt magába szívja, s szén

savat választ k i , mely kileheltetík. A levegőben található 

éleny minden állatnak szükséges, csakhogy nem egy mérték

ben A vízben élőknek a vízből kell kiválasztatok az élenyt. Sok 

féreg, habnrezstb. sajátos vizedényrendszerrel bir. Ezek a vizet 

magákba szívják, hol az szétterjed a testbenmínt a vér, s ren

desen forog mint következő képünkön egy örvényféregnél lát

ható. Ezen állat V2 vonal nagy

ságú, o helyen vannak a sze

mek, m = s z á j; e — pedig a viz- 

edenyék nyílása, melyek aztán 

a testben elterjednek. A viz az

tán pótolja a közvetlen lehelést.
Fogunk még szólani az ázalagok szaporodásáról. Leg

gyorsabban s legtöbb oszlás  állal szaporodik. A kezdő osz

lásnak első nyoma gyenge bemetszetben mutatkozik. Ez min

dig mélyebb és mélyebb lesz, mig végtére a nagyon megvé

konyodott bemetszet elszakad, s egy állatból kettő lett. Ezek 

körülbelül egy óra alatt újonnan annyira kifejlődtek, hogy is

mét szétoszlanak, s ez így tovább folytattatík. Néha keresztbe 

képződik az átmetszet, s akkor egy állatból egyszerre négy 

lesz. Az oszlás nem minden állatnál tökéletes. Sokszor bizo

nyos összeköttetésben maradnak az egyes állatok. Ekkor a 

boríték mindinkább tágul, s az egymásmellen csoportosuló ál

latkák gyermekfej nagyságig sokasodnak, holott az egyes állat 

csak %  vonalnyi. Ezen roppant gyors szaporodás mellet t 

nem lehet csodálni, hogy egyetlen ázalag kevés nap allatt 

milliókat gyűjt maga körül. A tapasztalás azt bizonyította, 

hogy a botállat egy óra alatt két részre oszolhat, s az igy kép

ződött két egyén egy óra alatt újra föloszlik. Mérsékes szá

mítás mellett 4fi óra alatt 4096 allat képződik igy, 4 nap alatt 

pedig több 16 milliónál. Ha egyszer a milliók megvannak, ak

kor a sokasodás számtalanig terjed, mikor is már nem az 

egyeseket, hanem a tömeget veszszük tekintetbe. Ha az egyes 

láthatlan is , számtalan egy csoportban lévén, nemcsak látha

tóvá lesz, hanem jelentékeny nagyságra is fejlődik. Ilyenkor 

aztán vagy a vizet festik zöldre, vörösre, vagya viz fölött 

nyálkás hártyát képeznek. Olvasóim ázalagok által festett vi

zet elégszer láthattak. Igen sok helységben vannak a kutak 

körül kádak, melyekben szükség esetére viz tartatík készen. 

Ezen vízben nyáron bizonyos nemii ázalagok oly nagy szám

mal képződnek, hogy a vizet fenekéig zöldre festik, a fölüle- 

ten pedig hüvelyknyi vastag ragadós hártya terül el, mely holt 

és élő ázalagok csoportozala. A legközönségeseLbek, melyek 

itt elő fordulnak, a s z é p s z e m e k  (euglena). Ugyanezen 

tünemény jön elő mocsárokban, hol gyakran maga a gömbál- 

lal, (volvox globator) szaporodik töménytelen sokaságra. A 

tengeren gyakran egész mezőket láthatni színesítve ázalagok 

által. így beszéli Darwin Károly utazó, hogy: hajójok Chile 

partjaitól nagy terjedelmű nyálkás vizen ment át. A tüne

ményt először annak tulajdonították, hogy sok iszap vettetett 

a tengerbe; midőn azonban palaczkban figyelmesebben tekin

tették a vizet, apró pontokat fedeztek fül abban, melyek nagy 

sebességgel ide s tova mozogtak, s gyakran szétrepedlek. 

Nagyítás altt azt találták, hogy az apró lények tojásidomuak , 

a középén egy gyürii által össze vannak szorítva, mely vona

lon kis serte állott ki minden oldalról, — s ezek voltak a 

mozgó tagok.. . .  Az állatok kivétel nélkül nagyon kicsinyek, 

szabad szemmel láthatlanok; az egész állat csak y 1000 négy

szög hüvelyket foglal el. Számuk végnélküli, minden csep víz

ben igen sok volt. Egy napon két ily zavaros viztéren mentek 

keresztül, melyek közül csak az egyik több száz négyszög 

merföldre terjedhetett. Mily nagy lehetett e górcsövi állatok 

száma ! A viz színe bizonyos távolságra olyan volt, mint vala

mely folyamé, mely vörös agyagon folyt keresztül, de a hajó 

árnyékában csokoládé szint mutatott. A vonal, hol a vörös és 

kék viz egyesült, határozottan ki volt vehető. —  Ázalagok ál

tal eszközlött tengerfestés a szélesség különféle fokai alatt 

észleltetett. Scoresby, hires utazó, az északi sarktengeren 

látta azt.

Az ázalagoknak csudálatossággal határos gyors szaporo

dása okozta mind a múlt. mind a jelenkor csodainondáit véres 

kenyérről, véres ostyákról, s véres foltokról a ruhákon. A kü

lönben legtekintélyesebb emberek is bizonyítják azokat. De 

ha a természetet tanuljunk, meg fogunk arról győződni, hogy 

semmiféle csoda nem történhetik a világon, s mi csodának 

látszik, oly okokból származik , melyeket még nem ismerjük. 

Idézni fogok egy két eseményt. 1819-ben Olaszhonban e te

kintetben nevezetes esemény adta magát elő. Legnano hely

ségben Padua mellet I'ittarello földművelőnél 1819 augusztus

2-kán polenlát (kukoríczamálé) sütöttek, s a maradékot egy
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tálban eltették a konyhaasztal fiókjába. Másnap reggel ki akar

ják  onnan venni, s íme vörös pontokat látnak rajta, hasonlókat 

a vércsepckhez. Az így elromlott ételt eldobták. Másnap reg

gel azonban fris polentán ismét találtak ilyen foltokat. Az em

berek megijedtek. Csodát gondoltak. Bejelentik a lelkésznek, 

ki azonnal gonosz szellemeket képzelt a dologban, s félelmes 

csendben jött beszentelni a helyet. A beszenlelés mit sem 

használt. A vörös foltok mindennap megjelentek. Egy rizsele- 

dcl, kisgyermek számára készült pép 12 óra alatt vérfoltos 

volt. A ház lakosainak félelme rendkívüli nyugtalanságra csi- 

gáztatott. Bojtöltek, imádkoztak, gyóntak. Mit sem használt. 

A szekrénybe zárt kakassült hasonló jeleket mutatott. Borzadni, 

és rettegni kezdtek a szomszédok is. Augusztus 12-én a ke

rületi rendőrség Sette urat küldötte k i, hogy vizsgálná meg a 

dolgot, s adja elő. Az ut Paduától Legnaroig hemzsegett min

denféle rangú és korú emberektől, kik ezrével és ezrével tó

dultak Píttarello házába. E szegény emberek, már úgy is oly 

nyugtalanok , még jobban borzadtak azon jövendölésekre, me

lyeket reájok mondottak mások. A tudatlan nép isten bünte

téséről beszélt, mert az 1817-iki drága esztendőben a gazda 

viszatartotta a gabonát, s mondták, e sütemények valószínűleg 

annak lisztjéből készültek. Sette ur figyelmesebben megvizs

gálta a dolgot, s azt találta, hogy az egész tünemény egy pa

rányi, eddig ismeretlen penész által okoztatott, és sikerült neki 

ezt más ételekre is átültetni. Mivel pedig a babonának hite 

föl volt izgatva, s a lelkész e babonának eghúzí beszentelések 

által is kedvezett, azért Sette ur megkísértette e penészt a lel

kész házába is átültetni, mi azonnal sikerült neki, s igy meg

döntötte azon hitet, hogy a szegény ember házában csak isten 

büntetéséből támadt e tünemény.

Berlinben 1848 mutatkoztak vörös foltok egy étszekrény

ben; de itt mindjárt előlépett Ehrenberg, és sikerült neki azo

kat burgonyadarabokra, sajtra, kenyérre stb. átvinni; szinte ki

kutatta ö, hogy a vörös foltok egy rendkívüli kicsiny ázalagoktól 

származtak, melynek egész nagysága csak '/3ooo—Vsooo vonalnyi 

volt, melyekből 46,656,000,000,000— 884,736,000,000,000 

kellett, hogy egy négyszök hüvelknyi tért kitöltsenek. Az ál

lat, méltán, csodaparánynak neveztetett el. így számtalan cso

damonda kering a nép között, hogy vér folyt a kenyérből, os

tyából stb., melyek annál nagyobb gyökeret vertek a nép gon

dolkodásában , mert legtöbbször az isten közvetlen föllépését 

kapcsolják azokkal össze. Ezek valószínűleg mind a csodapa- 

rány által, mások más által magyarázhatók meg, s úgy hiszem, 

olvasóim meggyőződnek arró l, hogy a természettudományok 

befolyása a lélekbörtönző babona kiirtásával legjótékonyabban 

fog hatni a népekre, —  azért tűzte ki a jelenkor a természet

tudományok fejtését s terjesztését. Csak akkor fogunk haladni 

rendületlen bizalommal boldogabb, nemesebb czélunk felé, ha 

először gondolkodásainkban szabadok vagyunk.

Magas északon, vagy magashelyeken gyakran láthatni 

piros havat, mely a szemlélőre különös benyomást okoz. Az 

északi sarkföldi utazók élvezettel legclteték szemeiket e tüne

ményen, mely a végetlen fehér egyformaságban kedves válto

zást tüntet föl. Valószínűleg Kárpátainkon is sokszor van ilyen 

piros hó. A természetbúvárok legszorgalmasban kutatták e 

tünemény okait. Azt találták, hogy a színesítő tárgy többnyire 

piros parányi golyócskákból ál!, melyeket növényekül (Proto- 

coccus nivalis) tartanak. Azon fölül górcsövi állatok is talál

tatnak ezek között. Némely esetekben bebizonyult, hogy ezen 

parányi növények és állatok eredetileg nem a hó lakosai, ha

nem csak a szól állal hujtattak ide, hol annyira elsatnyullak, 

hogy alakjokat nem igen lehet kiismerni, „oha oszlás által ilt 

is szaporodnak.

Mindenütt találunk górcsövi állatokat; Afrika égető siva

tagain, a sarki tájékokon; a síkság vizeiben s égbe nyúló he

gyek csúcsain. Tengerben is minden égöv alatt laknak azok, s

hozzáadhatjuk, legnagyobb mélységben is, legalább meddig a 

kutatások terjedlek. 1841 — 1843-ban, midőn Ross a déli sark 

tájékokat hajózta be, 1600 lábnyi mélységből húztak föl isza

pot, melyben görcsövi szervezet legszebb példányai találtattak. 

Ezek a már említett botállatokhoz tartoztak, melyekről még 

nincs, bebizonyítva, növények-e vagy állatok.

A z a l a g t e l e p e k ;  p o r - é s  e s ö t ü n e i n é n y e k  és  a 

t e n g e r  v i l á g í t á s a .

Ha az ázalagok annyira el vannak terjedve , s oly bámu- 

lándó gyorsasággal szaporodnak, olvasóim meggyőződhetnek 

arról, hogy azok a földfejlődésében is nevezetes szerepet gya

koroltak, s gyakorolnak most is. Sok igénytelen erő egyesítve, 

egyakarattal, hősi tetteket képes végbevinni; parányi láthat— 

lan testek számlálhatlanig egyesülve nagy tömeget képezhet

nek. Ezt bebizonyítva találjuk az ázalagtelepekben, A kutatá

sok e tekintetben még ugyan gyérek; de a létezők is már ele

get tüntetnek föl. Berlin vidékén, Moabit és Charlottenburg 

között jelentékeny rétek terülnek el Spree közelében. Ha e 

földnek egy kis darabkáját ujjaink között szétmorzsoljuk, szap

pan lulajdonságot fogunk érezni. Górcső alatt vizsgálva botál

latokat, nevezetesen hajóállatokat, találunk e földben. Részint 

elhalt állatok borítékai, de valamennyi nemből élve is találtat

nak , s igy a földfejlését továbbá is módosítják. Ilyen ázalag- 

maradványok vastag rétegeket is képeznek; ilyent födöztek 

fül Berlinben. Némethon leghíresebb ázalagtelepe a 1 ü n e- 

b u r g i p u s z t a .  Ez 450 hold hosszú, 200 hold széles, s 40 

láb vastag 1 — 16 lábnyi mélységben. A réteg nem vizbÖl üle

pedett le , mert a számtalan még most is élő állat jelen hely— 

zetbeni képződését tanúsítja. Az ázalagréteg mindig nagyon 

nedves. A víznek folytonos átszivárgása által a kis állatkák 

kavicspánczélai nagyobb részt oly fehérre mosatnak, hogy tö

megben liszttül tűnnek föl. Ezen tünemény másutt is sok he

lyen előfordul, s már a legrégibb időktől h e g y i  l i s z t n e k  

neveztetett. Szükség idejében ebből kenyeret is sütnek. Ez 

történt a harmincz éves háborúban is. Földevő népekről is ol

vashatunk sokszor; eredetileg talán a szükség vezette erre a 

népeket, később megszokták, s megkívánták azt. Erman utazó 

s természetbúvár a tunguzokról mondja, hogy bizonyos föld- 

nemből veszik táplálékaikat, s Humboldt megemlíti, hogy Ori- 

noco partjain élő otomakok agyagot esznek nem csak szükség 

idejében, hanem máskor is naponta egy fontnál többet. Majd 

minden esetben bebizonyult, hogy a hegyi liszt s ehető földek 

ázalagképzetek; s ha ezekben még eleven lények vannak, ak

kor valóban táplálók is. Hol azonban csak a héjak maradtak 

fönn , ott az ilyenek evése a gyomrot megtöltheti ugyan , de 

nem tápláló, mert kavicsföldet az ember soha meg nem em

észthet.

Még más tekintetben is nevezetesek az ázalagfüldek. Már 

a régi Íróknál olvasunk úszó épületkovckröl, és tudva van 

Zsófia templomról, most fömecset, Konstantinápolyban, hogy 

földingás következtében a kúp többször bedült, s az  ekkor 

használt kövek sokkal könnyebbek voltak, mint a k ö zön ség e s  

építőkövek. 1791-ben Fabroni toskánai hegyi lisztből úszó 

téglát készített, melyek , mint rósz melegvezetök, fontosaknak 

ígérkeztek sok fölhasználhatási tekintetben. E h re n b e rg  is tett 

kísérletet ázalagfölddel. Az ebből kész íte tt tégla két fonlnyi 

volt, mig hasonló nagyságú közönséges tég la  7 — 8 fontot nyo

mott. Az ázalagfoldböl készített kövek, különösen viaszszal be

vonva úsznak, mint a parafa. Ily nzalagföldek majd minden or

szágban találtatnak, s művészetben, iparban, nagy hasznot le 

hetne azokból huzni.
A földképző ázalagokhoz az említetteken kivfil főleg még 

két más górcsövi szervezet is já ru l, melyek egyike, a sok- 

k a m r á s a k  (polythamalia) dőröszinárga (Kreidemergel) és
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tiszta döröszsziklák képzésében nevezetes szerepet játszik; a 

s o k s e j t e s e k  (polycístína), Barbados szigeten óriási hal

mazban találtatnak. Mind a két nemből most is élnek. Egy sok

kamrás állatot látunk kővetkező képünkön 200-szor nagyítva. 

Kiilzetökhen csigákhoz hasonlítanak; 

héjok szénsavas mészböl áll. Ezen ál

latok héja számtalan , egymástól kü

lönvált kamrára oszlik, melyek falai 

sok gömbölyű likkal bírnak, azért I ík- 

hordóknak  (foraminifera) is nevez

tetnek. Sokkamrások élve találtatnak 

most is a földközi tenger partjain, 

északi s keleti tengerben, s másutt.

Befolyásuk a sziklaképzésre az előbbi korszakokban rendkívüli 

volt. Ezen, szabad szemmel láthatlan állatok azt bizonyítják, 

hogy a nagy állatok, oroszlánok, elefántok stb. egyesleg te

kintve erőben kitűnők ugyan, de midőn köztevékenységről van 

szó, akkor a kicsinyek fölülmúlják a nagyokat. Mammuth-, 

oroszlánysziklák nincsenek, mig az ázalagok hegyeket alkot

tak. Következő képünk egy sokkamrás állatot tüntet fül a rü- 

gaí krétából 100-szorosan nagyítva. Azon 

kréta, melylyel írunk, górcsöví állatképzet.

Azon állatnemből, melyek a krétát képez

ték, most is találtatnak élve.

184C-ban fedezett föl Ehrenberg a siciliaí krétamárgá- 

ban sok kavícsoshéjat, melyek hasonlítottak ugyan a sokkam

rásokhoz, de ezek egyik neméhez sem lehetett azokat határo

zottsággal sorozni. Csak vagy öt faj találtatott ezekből élve, 

de sokáig nem tudták, tulajdonkép melyik csoporthoz tartoz

nak. Ekkor vizsgálta meg Schomburgk utazó Barbados szik

láit, melyek 500— 1148 lábnyi nagyságúak. A kutatások egy 

uj állatnemet, a s o k s e j t e s e k e t  tüntették föl ezekben, 

melyek gyakran magok képeznek egész hegyeket. Soksejte

seknek azért neveztetnek, mert héjaikban sok nyílás vagy sejt 

van, melyek azonban belsőleg egy közös üregbe vezetnek, 

nem úgy, mint a sokkamarásoknál. Képünk két ily sok sejtes 

állatot tüntet föl Barbados szigetről 200-szor nagyítva. Gyö

nyörű , talán az ázalagok közt leg

gyönyörűbb állatok. — Mennyire van

nak még ázalagok elterjedve a föl

dön, nehéz, sőt lehetlen volna meg

határozni. A mondottakból is láthat
juk, mily hatalmas a természet, mily 

sókfélék tüneményei. Ezen tünemé
nyekben van letéve az ember anyagi és szellemi kincse, minél 

többet szereztünk c kincsből, annál messzebb vagyunk rendel

tetésünkben. —

Áttérünk más tüneményekre. Sokszor történik , a rege is 

elég esetet beszél, hogy a szél és eső vérszint mutat. Az 

utósó tüneményt v é r e s ő n e k  is nevezik. Ehrenberg ilyen 

260 esetet kutatott föl történelmileg az északi félgömbön. A 

vizsgálódások bebizonyították, hogy itt fs ázalagok, főleg sok- 

kamrásállatok, szerepelnek. Sirocco-és a pásztaszelekben a ne

veztük két állatnom maradványaiból nagyon finom por szokott 

előjönni. 1830 május 15-én Maltában záporesö által kísért 

siroccoval bizonyos por is verődött a földre, melyben 43 áza- 

lagfajt fedeztek föl. 1847 március 31-én Tvrolban, Puster- 

völgyben vörös por esett, melyben 66 szerves alakfoj mutat

kozott így ¡ön elő számtalan más eset. A szelek elmélete nem 

rég fejlődött némileg tökéletesebb határozottságra. Az előtt
azt gondolták, h o g y  a  s i r o c c o  A f r i k á b ó l  veszi eredetét. Ott elég

vörös föld van, azért a vörös porfelleg keletkezését is Sza

harában keresték. Most már be van bizonyítva, hogy a sirocco, 

meg a déliszél is, összefüggésben állnak a nyugotindiai szél- 

tüneményekkel. Azonban Nyugotíndia még sem lehet magának 

A  N A G Y  V ILÁ G  K IT E K B E N .  V . F Ű Z .

a vöröspornak is hazája, a mint azt Ehrenberg pásztaszeleí 

nyilvánosságra derítik. Inkább délamerikaí tulajdonságuake 

porok; de mível ezek minden időben, s minden irányban 

majdnem egyenlők maradnak, azon véletet állították fül , 

hogy magasan a levegőben iszonyú nagy porfellegek lehetnek, 

melyek a forró égöv meleg talaja fölött-Délamerikában, az 

atlanti óceán fülütt-lebegnek. Ezen vélet sok valószínűséggel 

bir. Már régen, mielőtt a górcsőt ismerték volna, gyanították 

emberek, hogy a levegőben mindig, vagy idöküzben, számta

lan apró szervezet találtatik. Külünüsen a ragályos betegsé

geket, mint a pestist, ilyen kis szervezetnek tulajdonítják. A 

legutósó cholera eredetét is ilyenben képzelték. így a rüh s 

egyéb ragályos betegségek oka górcsüví teremtményekben 

kerestetett, melyeket vízzel megiszunk, a levegővel belehelünk, 

s mondják, épen azért ragályosak e betegségek, mert a beteg 

testében, vagy sebében millióval találtatik ilyen állat, melyek 

a betegből mintegy kigözülügnek, vagy azokat kileheli. Azon

ban ez csak vélet; bebizonyítva e tekintetben semmi sincs még. 

Sőt váloszinünek látszik, hogy nem górcsöví szervezetek a ra

gályos betegségek o k a i ,  hanem, ha azok igazán szerepelnek 

itt, e betegségek k ö v e t k e z m é n y e i .
A fönebb említett lebportünemények, melyek a véresőt is 

okozzák, elhalt górcsöví szervezetek maradványait foglalják 

magukban. De a száraz porban titkos élet rejlhetik, s csak 

nedvességre van szüksége, hogy föléledjen. Ha hetekig tartó 

eső után az esőcsatornák homokját, vagy a kiaszott mohát meg

vizsgáljuk , szárazon tekintve, semmi különüset sem fogunk 

látni; de nedvesítsük meg a tárgyakat, öt, tiz perezre idomta- 

lan, ránezos magocskákat fogunk észrevenni, melyeken lassan- 

kint a belső szervek, izmok, bélcsö, szemek stb. lesznek egy

másután láthatók. Ezek a tetszhalálukból föltámadt k e r e k 

á l l a t o k  (Rotifera) melyek különös, sajátos nemet képeznek, 

s eredetileg mind édes, mind sós vízben laknak. Ezek rend

szerint tojások által szaporodnak, mely tojások sokáig, csak 

nem minden körülményben megtartják életfogékonyságukat. 

Magok az állatkák elszáradt állapotban képzelhetlenül hosszú 

időkig megtartják az életfogékonyságot. Ezeknél a hétévigalvó 

meséje hebizonyul, mert ugyancsak hét évnél tovább marad

hatnak meg a nélkül, hogy az élet legkisebb tevékenységét is 

végeznék , s ha kedvező körülmények közé jönnek , föleleve

nednek.
Végül néhány szót a t e n g e r i v i l á g í t á s r ó l .  E fönséges 

tüneményt északon, délen, a tenger közepén s a partokon, le

het látni. A világítás neme különféle. Itt csillámlik s mintegy 

lángol a tenger fölülete, meddig csak ér a szem ; amott a föl— 

háborított habok meggyűlt kénhez hasonlítanak; másutt ismét, 

mint valami tej, tűnik föl a tenger. Néha szélcsend uralkodik a 

tünemény alatt, s csak az evezővel meg kell ütni a tengert, 

hogy az fölszikrázzék; vagy a föllángolás akkor történik , mi

dőn csendes léghuzam fölbodrosítja a tengert; vagy szélvész 

alkalmával, koromfekete éjszakán, tüzes hullámok hömpölyög

nek , a hajó tüzet hány maga után. A látvány oly nagyszerű, 

hogy emberi tiizmüvészet állal legkevesbbé sem utánozható. S 

kik a tengerben e tüzmüvészek? Némely részben sok nagyobb 

tengeri állat bír világitó tulajdonságokkal. De gyakrabban, s 

hol nagy kiterjedésben történik, legtöbbnyire górcsöví állatkák 

állal okozlatnak ama tünemények. Keleti tengerben is világító 

állatkák, többféle ázalag 1 '2 vonalnyi nagyságban. Ezen álla

tok világító tulajdonságaikat akkor is megtartják, ha messze 

főidre vitetnek. Képzelhetni hány millió ilyen állatnak kell egyes

ülni , hogy a tengerek világítását oly nagy mértékben elő

idézzék. —

Az emberi tudomány azon tere, hol csak górcsővel halad

hatunk, oly nagy, hogy mi csak igénytelen részét járhattuk be. 

Semmi növényt sem lehet górcső nélkül tanulmányozni; szám

talan állat csak százszoros, ezerszeres nagyításban ismerhető

26
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meg. Ax állatok fejlődése a szabad szem elöl ".1 van rejtve. A 

górcső az élet- és gyógytan szolgálatában oly tudományt al

kotott, mely mint napfény terül el az előbbi korok éjsötétsége 

fölött. Lehet mondani, az ujabb természettudomány legnagyobb 

része górcsövi észleléseken alapszik. Górcső által megismer

jük azt, hogy az örök és változatlan észtörvények a láthatlan 

parányokban szintúgy föllelhel&k, mintáz óriási világtestekben,

* azok pályáiban. Górcső álta\ az életnek csodái visszahúzód

nak , s a természet tüneményeit egészen az anyagi törvények 

erőhatásának ismerjük.

KÉPEK CHINÁBÓL.

Buddhaság.

( B u d d h a  v a l l á s a ) .

Chinában három bölcselmi, vagy vallási hit létezik: 

Confutse tana Y u , Buddha vagy F o , és T a o vagy az 

észhitüek tana. De nem mind a három felekezet becsültetik 

egyformán. A Confutsetan China uralkodó vagy állami val

lása, a másik kettő csak töretik, s a kormány azokat inkább 

elnyomni, mint fölemelni törekszik. A Buddhaság Indiában 

keletkezett. A Brahmaság sokkal keményebb bilincseket rak 

hívőinek mind szellemére, mind testére, mintsem hogy az 

ezredek alatt nem látott volna ellenmondót föllépni maga ellen. 

A várnarendszer maga minden szabadabb gondolkodást és cse

lekvést csirájában megfojtott. Nem csak a keresztény tanban, 

hanem a világ többi vallástanaiban, melyek elzárt foglalkozást 

képeztek , léptek föl jav ítók , újítók időközönkint. így a Brah- 

maságban. Körülbelül ezer évvel a keresztyén számítás előtt 

egy rendkívüli ember lépett föl Indiában, ki ernyedetlen buz

galommal, s nem minden siker nélkül a nép vakhítét javítani, 

f a bramínok befolyását megsemmisíteni igyekezett. Ezen em

ber volt G u a t a m a , vagy S a k j  a in u n i , ki B u d d h a ,  az 

az, bölcs tiszteletnevek nyert. Ö Tudhodanának, Mághada ki

rályának fia vala. Törekvései abban központosultak, hogy orszá

gának vallását eredeti tisztaságára hozza vissza. Remetés 

életet élt. Tana röviden ez vo lt: A világot egy legfőbb lény 

igazgatja, ki láthatlan, ki tehát semmi érzéki alak, semmi kép 

által nem tüntenthetö föl. E lény bölcs, igaz , jó  , kegyelmes, 

mindenható, s legjobban tíszteltetik hallgatag szemlélődés által. 

Az ember csak erény által üdvözül. Ki kötelességeit tökéle

tesen betölti, az már e földön Buddha, vagy bölcs méltóságát 

nyeri e l , halála után pedig egyesül a legfőbb lénynyel örök 

boldogságra. Emberlelkek, melyek e földön gonoszul éltek, 

állattestekben újjászületnek (lélekvándorlás). Ámbár némieket 

megtartott a braminok tanából, még is elveti a vedákat, nem 

ismeri el a várnák örökösségét, s szerinte a papi méltóságot 

ismét ott lehett h»gyni. Azonban e javítást a braminok legke- 

vesbbésem egykedvüleg tekintették. Először szóküzdés folyt 

köztök, mely sok jeles elmét tüntetett föl mindkét részről. Ek

kor a királyok buddhahívök voltak, azért a brahminok. kik az 

újítás által különösen megsértve érezték magukat, más ótalom- 

lioz nem folyamodhatlak, sőt valószínűleg üldöztettek is. Végül 

a hatodik század elején folfordult a koczka. Chumavilla Bhatta, 

híres brahmin iro ösztönzésére a buddhahívök üldöztetní kez

dettek, mely üldöztetés csak akkor végződött, midőn Indiából 

mind kiirtattak. De épen ezen üldöztetés volt annak oka, hogy 

a Buddhaság átlépte határait, 8 Ceylonba , Siamba , Birmába , 

T/betbe, Chinába, és Japánba elterjedett. Körülbelül 300 mil

lió hívője van. Chinában Buddha Fo nevet nyerte. A vallásfeje 

később Tibetbe vonult, s Ott L a m a (t. ¡. pap), a 16 század

ban pedig D a l a i  L a m a (tengerpap) nevet nyert. A buddha 

papok a mongoloknál L á m á k n a k ,  Japánban B o n z o k n a k ,

Síamban T a 1 a p o i n o k n a k neveztetnek. Chinában átalános 

nevök S a m a n , vagy H o s a n g. —

A buddhaság öt fő parancsai vagy inkább tilalmai, a pa

pokhoz s azokhoz vannak intézve, kik az istennek szentelik 

életüket. Ezek: 1) Ne ülj meg semmi élő lényt. 2) Ne lopj.

3 ) Ne házasodjál. 4 ) Ne hazudjál. 5) Ne igyál bort. A Hos- 

angok, vagy Sámánok a Főtemplomokkal összekapcsolt zár

dákban együtt élnek. Ezek, szorosan véve, Chinában kolduló 

barátok, s eljárnak alamizsnát kéregetní. Ruházatuk is saját

ságos s nagyon 

hasonlít a ró

mai hitvallású 

lelkészekéhez. 

Pilisük (tonzu- 

rájok) az egész 

fejre kiterjed, 

mert borotvál

ják fejüket. Lé

tezik köztük 

szabályos elő

léptetés, s min

den pap szen

tességének hi- 

B u d d h a  p»p. re, vagy szol

gálatának tar

tama által a legalsóbb rangú szolgától főpapi hivatalra emel- 

kedhetik. Szokásaik hasonlósága a romai egyházéval csodál

kozásra ragadta a hittérítőket, és sokan gyanítják, hogy szíriaí 

vagy örmény keresztények jutottak hozzájok, s a buddha pa

pok szokásaikat ezekével összekeverték. A  uötlenséget, böjtöt 

holtakért! imádkozást megtartják. Van szentelt vizök, és golyós 

olvasójok , melyen imádságaikat mondják el. Az ereklyéket is 

tisztelik. Nevezetes különösen egy nöbálványuk T i e n -h a u ,  

az ég királynéja, mely elölt letérdelnek. Ennek hitregéje 

egészen hasonló Krisztus anyjának, Máriának életéhez, s azt 

olvasva, tökéletesen meggyőződünk arról, hogy keresztény 

vallás szivárgott át a buddhavallásba. A buddha papok a szó 
szoros értelmében semittevésben töltik életöket. A confutsiánok 

azt is szemökre vetik nekik, hogy hívőiket képtelenekké teszik 

ezen élet köteleségeinek teljesítése iránt, mert gondolataikat 

nagyon is a lét uj állapotával foglalkodtatják. A rajongók sok

szor fölakasztják vagy vízbe fulasztják magukat, hogy a jövő 

életnek menjenek mihamarabb elébe; sőt azt beszélik, hogy két 

egyén kölcsönösen megölte magát, hogy a legközelebb világon 

házasságra kelhessenek. Tehát ott is vannak akadályai a valódi 

szerelem egyesülésének! A papok ellen továbbá azon vádat is 

emelik, hogy babonás mesterségök által elcsábítják az asszo

nyokat. Ott is vannak nöszerzetesek, nöpapok, kik közösség

ben élnek. Alig találni a világon embereket, kik n ag y o b b  testi 

lelki tunyaságban töltenék el életüket, mint a buddhapapok. 

Ezen lanyhaság által, mely a gondolkodásra is kiterjed, minden 

szenvedéiytöli, minden emberi kívánságtoli megszabadulást, s 

tökéletes értelmi megsemmísítést czéloznak. De arczulatuk is 

elárulja bárgyuságukat. Egy leghíresebb egyénük kílencz egész 

esztendeig egy falra szegezte szemeit. S ze rk ün y v e ik  nye lv é t 

nem értik, s eleget hisznek tenni istenüknek, ha érthetlen zagy

valékot mekegnek imádság gyanánt. A chinai kormány minden 

vallási türelme mellett, ha tudniillik a vallások állámlétegét meg 

nem támadjak, a buddhaságot még is iffen sokszor roszalla. 

Chinában a házasság nagy fontossága átalánossan el van is

merve, s mindenki, ki érettebb korba jut, majd nem kénysze

rítve van ezen állapotra, azért Fo papjainak nőtlensége vesze

delmes szokásnak tekintetett. Buddha a szemlélődést s a világi 

gondoktóli megszabadulást legnagyobb közelítésnek gondolta 

a boldogsághoz, s tökélyhez, azért hívei életöket semmittevés

ben töltötték, s a koldulást megélhetésük legjobb módjának



389 390

tartották. Ezen nézet China közrendtartási nézeteivel, hol a 

munkára maga a császár adja évenkénti szántása által a buz

dító példát, tökéletesen ellenkezett. Azért sok császár ki akarta 

irtani a buddhaságot, de az oly mély gyökeret vert, hogy e 

munkát egy csapással véghezvinni nem lehetett. Más császárok 

ellenben ismét pártolták a buddhaságot, sőt magok is hozzá

csatlakoztak. Mégis e vallás soha nem lehetett államvallássá, s 

papjai soha nem nyerhettek nagy befolyást a népre. Egyéb

iránt is a chinaíak sokkal értelmesebbek, mint sem hogy holmi 

meséknek hitet adjanak, s azokat életirányul vegyék. Confu

cius tana a chinaiak józan gondolkodását eléggé tanúsítja. 

Azonföliil a chinai bizonyos ellenszenvvel viseltetik minden 

vallás iránt, mert az ezen élet dolgai mondhatni teljesen igénybe 

veszik öt. Mostanában legkevesbbé sem lehet virágzónak mon

dani Chinában a buddhaságot. A nagyszerű és kiterjedt intéz— 

vények, melyek e czélra korábbi időkben alapítanak, szemlá

tomást romlásnak indulnak. Ritkán találhatni 7 vagy 9 emele

tes pagodot (templom) tűrhető állapotban , noha majd minden 

vidéken találhatni egy két ily föltűnő épületet. A barátok zár

dái többnyire regényes helyeken vannak. —

H a j ó z á s  C h i n á b a n .

A chinaíak az iránytűt sokkal előbb ismerték, mintáz eu

rópaiak , s mert a hajózás kiterjedése ettől fiigg , azért hajó

zásuk is nagyon régi. De a közmondás azt mondja: mi nem 

halad, az hátrál. így van a chinaíak hajózásával is. Annyi bi

zonyos, hogy előbb Indiába hajókáztak, most pedig legmesz- 

szebb vízi utjok nem terjed tovább Jávánál, s a déli malayi 

szigeteknél. A javítás legfőbb akadálya azon legyözhetlen ba- 

litéletökben fekszik, mely minden változástól gyámoltalan snem 

biztos hajóik építése körül visszariasztja őket. Hajóikat átalán 

d z s u n k e k n a k  nevezik. A dzsunke alkata és kinézése nem 

hasonlótlan a chinai lábbelivel, melylyel gyakran össze is ha- 

sonlítatik. A tat (a hajó hátsó része) meg van hasítva, s mond

hatni egészen nyílt, hogy a roppant nagy kormányrudat magá

ba foglalja, de a hajó legkisebb hánykodása e miatt veszélylyel 

fenyeget. Szurok helyett égetett gipszből és olajból készíte

nek ragacsot, melybe kócz helyett gyakran bambuszfürészport 

kevernek. Hajthatlan, sík gyékényárboczaík tiszta időben kö

zelebb fekhetnek a szélhez, mint az európai vászonvitorlás ha

jó k ; ellenkezőleg a sík geríncztelen talaj miatt a dzsunkék 

könnyen oldalvást buknak, mely tekintetben az európai hajók 
nagy elönynyel bírnak. A dzsunkek otromba horgonyai nehéz, 

aczintos fából vannak készítve , mely fát a chinaiak Tí-monak 

vagy vasfának neveznek, a horgonyok szokszor csak egy kar

ral bírnak. A dzsunge alakjának rajza előbbi füzetünkben lát

ható.
Átalán azt kell mondanunk, hogy a dzsunkék egyedül par

tihajók. Mig a partok szomszédszágában maradnak, addig me

netűk elég biztos. Egyik legkitűnőbb elöfoktól a másikig egyen

est és bátran eveznek, s az egész parti vonalon bizonyos uta

sítás szerint, hol a kikötök, hullámzások, zátonyok, s más kü

lönösségek elég pontosan föl vannak jegyezve, vezettetnek. A 

hajó menete a delejtü szélére ecsetelt s a különösségeket je

lentő ábrák szerint jelöltetik. Ők magok nem képesek arra, 

h o g y  napészleléseket tegyenek. Gyakran még is meg’örténik, 

hogy valamely, Batáviába vitortázó dzsunke Makaóban egy 

portugallit fogad fö l, ki épen képes valamely ócska, rozsdás 

hatodló (sextant, a kör hatod része) segítségével a napma

gasságot, s a szélességet közelítőleg kiszámítani. Rövid uta

zásoknál azonban ezt nem teszik, ekkor egyedül iránytűjük 

szerint eveznek minden térkép nélkül, s az elöfokok vagy kö

zel szigetek távolát tapasztalás után Ítélik meg.

Gűtzlaff egy ily dzsunkén China északi részébe hajóká- 

zott, s az utazást, valamint a chinai kereskedelmi hajó háztar

tá s t  részletesen és érdekesen leírta. A tengerészek folyto

nosan áldozatot mutatnak be az ég királynéjának, kiről, a budd- 

haságról szólván, már emlékeztünk, képe előtt, mert ez az 6 

istenségük. Azonfölül imádják a delejtüt is. Ez vörös posztó 

darabokkal van befödve, úgy szinte a kormányrúd, és horgony

kötél is , mint a matrózok előtt legfontosabb tárgyak. Az 

iránytű előtt tömjéubotocskákat égetnek e l , s dzsunkeidomra 

kimetszett aranypapírt gyújtogatnak. Továbbá az iránytű a fö- 

szálást képzi a fedezeten. E mellett van a dohány, pipa, s egy 

égő lámpa: itt gyűl össze a legénység, ha mulatozni akar. 

Szélcsend alkalmával sok dzsunkeidomu aranypapírt vetnek a 

tengerbe, s az istennőnek, s egyéb daemonoknak is különféle 

áldozatot mutatnak. Ha mindez sikertelén marad, szél még sem 

keletkezik, akkor megszüntetik az áldozatokat, s türelemmel 

várják a következményeket. A legénység féktelensége és a 

hajók alkata miatt sok matróz a tengerbe vesz. Átalán a chi

nai népesség szemetje, kétségbeesett, a társalomból mintegy 

kilökött egyének lesznek matrózokká, kiknek egy részt nincs 

semmi veszteni valójok, más részt a szárazföldön meg nem él

hetnének. Mar ebből is következtethetni a hajózás ottani álla

potára, A vitel főtulajdonosán vagy annak ügynökén kívül a 

hajón van még egy kapitány. Ez mindig a hajó vészoldalán van, 

vigyáz a partra s az elöfokokra ügyel, melyekhez közelednek, » 

nagyon keveset alszik. Ámbár névleg ö parancsol a legény
ségnek, de ez tetszése szerint vagy engedelmeskedik vagy 

nem, gyakran a matrózok kicsufolják ö t, mint hasonmásukat. 

Kapitány után jön a kormányos, ki a kormányra s a vitorlákra 

vigyáz. így van szinte hordár, és egy más, kinek különös dolga 

az áldozatokat megtenni s tömjént égetni. A legénység két 

osztályból a ll, ügyes tengerészekből, kik Tau-mo, „ f e j “ é* 

„s z e m " névvel neveztetnek, aztán matrózokból, kik „t á r- 

s a k n a k “ hivatnak. Az utósó osztályt kivéve valamennyinek 

van a hajón ágya. Mindegyiknek van része a hajóban, s azért 

joga is bizonyos mennyiségű tehert venni föl a maga beszámí

tására. A legénység teljes hatalmat gyakorol a hajón, s ellen

szegül minden intézkedésnek, melyet tulajdon érdekére nézve 

hátrányosnak gondol, úgy , hogy a kapitány s a kormányos 

kénytelenek nem csak engedni, hanem a legénység akaratához 

alkalmazkodni is. Veszély idejében mindenki elveszti bátorsá

gát, ez a fegy hiányából származik, és miatta sokszor oda vesz 

a dzsunke. Hozzá kell még adnunk, hogy a hajós legénység 

egész életében, szárm azásiig, a hajón van. Ennek hosszabb 

tárgyalása China társalmí állapotához tartozik. —

É p í t é s z é t .

Ezen tárgyról, mely csak részletes rajz mellett volna tö

kéletesen megérthető, itt röviden szólunk. Barrow, híres angol, 

a valószínűség minden látszatával a chinai épülettetöket még 

azon szokástól származtatja, mely szerint elsöleges pásztorál

lapotukban sátraik tetejét készítették. Bár mily czélra legyen 

is valamely chinai épület, annak teteje mindig sátoréhoz hasonló 

vázat tüntet föl. Különösen nagy szerepet játszik az oszlopzat. 

S valamint Európában a kőoszlopok eredete valószinöleg a fák 

alakjától kölcsönöztetetett, s azért tövüktől fölfelé mindig vé

konyabbak szoktak lenni, úgy a chinai oszlopokat eredetileg n 

bambusz alakjára lehetne visszavezetni, melyek karcsú alka

tuk mellett majd végig megtartják ugyanazon átmérőjüket, 

melyek azonfölül magasságukhoz képest nagyon vékonyak. A 

városok utczáin mindenféle dísz- vagy tiszteletkapukat talál

hatni , ezek is oszloposak. Szépségűk csak a festésben é» 

aranyozásban van, s nem az arány- vagy méregyenben, melyet 

ritkán tudnak föltalálni. A tető , s a z , mit gerendázatnak ne

vezünk , sokkal nagyobb mindig, mint mekkorának az alatta 

levő oszlopzat árányához képest lennie kellenne. Minden je

lentékeny ház, s minden templom előtt van hasonló alwpelvek 

szerint épített kapuzat, melynek közepén egy nagy, két olda-

26*
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Ián két kisebb kapu vezet befelé. Hol az épület díszét inkább 

csak a könnyedség emeli, ott sokszor a cliinai építészet kelle

mes müveket tüntet föl a szem elé. Ilyenek a kerti pavillonok, 

melyek roppant föl vannak czifrázva, s gyakran tavak közepén 

fekiisznek, úgy, hogy csak hídon lehet hozzájok érni. —  Midőn 

az idegen chinai fővárosok felé közeledik, legföltünöbb vonás

nak találja a városokat körülvevő, kék téglából épített s magas 

tornyokkal ellátott falakat. Ezeken közönségesen két kapu 

szokott lenni, melyek fölött különösen több emeletes tornyok 

emelkednek, hol az örök laknak. A házak egy emeletesek és 

fából vannak. Az utczák, kívévén a főket, (a pekingi főulcza 

pl. 100 láb széles), nagyon keskenyek, úgy, hogy csak 3 — 4 

gyalog ember mehet egymás mellett. Kövezve nincsenek. 

Minden lakos reudőiíleg kényszerítve van szárazidőben a haza 

előtti tért megöntözni. Sok , kivált középület üvegmázos tég

lával van födve, mi csillogó, porczellánfényt kölcsönöz a tető

nek ; ilyen a nankingi porczellántorony is, melyről még szó

lam fogunk. Minden ház előtt van egy fal, vagy egy függöny, 

hogy az elmenök ne láthassanak a kapun be a ház belsejébe. 

E fal tisztelet falának neveztetik. Miden utcza végén mindkét 

oldalról szinte vannak kapuk, melyeket éjjelenkint bezárják. 

Legnagyobb figyelmet gerjesztenek a p a g o d o k ,  vagy is a 

templomok, ezek legnevezetesbikéről, a nankingi úgynevezett 

porczelláutoronyról szólunk bővekben. Ennek építészeti mo-

Nankingi porczellántorony.

dóra legkevesbbé sem elégítí ki az európai müveit ízlést, de 

nagyszerűsége miatt figyelmet érdemel. E diszépitmény, melyet 

a chinaiak Phaughen-zenek. vagya háladatosság templomának 

neveznek 680, mások szerint 1403 évben K. u építtetett Yung- 

Lo császár által. Magassága 50 láb, s mind festés, mind desz- 

kafaragvány által, melyet a chinaiak fölötte szeretnek, nagyon 

ki van csinosítva. A templom belsejének körülbelül 100 láb 

mélysége van, s a tető egész erdőt képez gerendákból, korlá

tokból, s más összeköttetésekből. Az egész annál is komorabb 

benyomást okoz, mert nincs ablak rajta, hanem a világosság 

csak az ajtón mehet be. Keleti oldalán áll a nagy torony, me

lyet porczellántoronynak neveznek, mert nem csak annak te

teje, hanem a templom teteje ís zöld üvegmázos, fényes téglával 

van födve, sőt a falak is ilyennel vannak megrakva. A torony 

9 emeletes, melyek mindegyikében egy szoba van, hol vak

ablakok s ezekben képek állanak. A torony maga 200 láb ma

gas. Legnagyobb szépsége a csúcs, mely erős nyélből áll, s a 

tető fölött 30 lábnyira emelkedik. A nyel erős vas csigacsővel 

van körülvéve, mely kigyódad lefelé tekerőzik, s iires kupala

kot tüntet föl, melynek tetején rendkívüli nagyságú aranygolyó 

nyugszik A torony nyolczszögfl , minden oldal 52 láb széles,

úgy, hogy az egész kerület 256 lábnyi. Minden emelet a má

siktól czifrás tető által kiilön van választva. A tető szélein 

rézharangok függnek. Az első emelet fala 12 láb erős, a vas

tagság azonban fölfelé kisebbedík. Az egész durva porczelánnal 

van bevonva, mely kék, zöld és sárga festésű. Az első eme

leten négy ablak állal megvilágosított szobában egy otromba , 

aranyzott bálványkép á l l , a falak is ilyen képek által vannak 

fölékesílve, úgy , hogy egyetlen emeleten 400 bálványképet 

lehet számlálni, i 90 fokú keskeny lépcsözet által a torony 

belsejében az utósó emeletbe juthatni, honnan ismét a kigyódad 

csigán egész a tetőig lehet menni. A nevezetes torony 19 évi 

munkába, s 8 millió forintba került. Kelet legerősb, legszebb, 

legpompásabb épületének modhatni ezt. De azért uem kell 

gondolni, hogy egyetlenül áll azon a tájon; China minden vá- 

rosábon, minden járatosb helyen van ilyenféle épület, melyet a 

chinaiak Pau-tának neveznek, s szabályszerüleg kilencz, és 

hétnél soha kevesebb emeletből állanak. —

(K - i) .

HUMBOLDT SÁNDOR.
•zületett Berlinben 1769-ben septemher 14

Vannak emberek, kik egy magasabb szellemvilágba lát

szanak tartozni és kiknek ki van nyilatkoztatva, mit a világ

szellem testvérei elől elrejtve tart. Hlyen H u m b o l d t  S á n 

dor .  Az Altai ormain, Cordilleriak havasai közt, az Orínoco 

és Amazonfolyó lapályain, mint próféta, nézett a természet 

minden országaiba, a tenger mélyébe, mint az ég végtelené

be. Rendezve az elő- és jelenkor elkülönített tapasztalatai 

zűrét, kikutatta lángesze az összes füldéletet, és a természet 

tudományt egy uj, előbb ismeretlen ösvényre vezette. Ö volt az 

első teremtő, ki abba életet lehelt és alakot adott neki; ő volt 

első, ki a világot mintegy öszhangzó, élő egészet szemünk 
elé állítá , az embernek a természet világában az örömek és 

élvezetek egy uj birodalmát mutaita meg, és alkalmat nyújtott, 

hogy vigasztalan társalmi körülményei közt nélkilltfzéseiértbő 

kárpótlást találhasson és körülvéve a véleménygyülölet ül

döztetés, zsarnokság, zabolátlanság ostromló elemeitől, elé

gedett, nyugodt és boldog lehessen.

És a mint Humboldt szelleme a természet birodalmába 

világot vetett, azonnal versenyre keltek a rokonszellemek ha

ladni azon ösvényen, melyet a nagy mester követ. Humboldt 

által felélesztve, a természettudományok a népoktatás körébe 

léptek, és a mint a műveltség nélkülözhetlen elemének ismer

tetnek el, leghasznosabb és fenségesebb hivatásukat töltik be. 

A tömegszellemét a szép iránti fogékonyságra költik, fogalsiát 

a világ és az örök törvények összehangzásának megismerésére 

vezetik, a melyeken az alapszik.

Humboldt Sándor, az ismert jeles testvérpár ifjabbika, 

már születése és szülői házábani viszonyai által megnyitva ta

lálta a pályát, melyre oly sikerrel lépett, milyet Aristotelcs 

óta tán senki sem aratott. Derék atyja II. Frigyes kamarása 

volt, és azon körhez tartozott, mely a nagy király udvarában 

kitüntetésben részesült. De Sándor születése után nem sokára 

meghalt, és szellemdus anyja gyermekei nevelésében kereste 

és találta élte feladatát.
Sándor ki a természettudományok iránt már mint gyer

mek nagy előszeretetet fejtett ki és a bányászat iránt rajongó 

hajlamot mutatott, a szaktudomány legjobb tanítói tanításában 

részesült, és egyszersmind nem melőzték szellemének megadni 

azon egyetemes kiképzést, minek később oly nagy hasznát 

vette. Classicus és ujabb nyelveket szorgalommal tanult és 

szorgalmasan látogatá a hires Dohm kamarai és országgazdá-
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szati előadásait. Erre a güttingaí és frankfurti egyetemeket 

látogatá meg és a hamburgi kereskedelmi egyetembe ment, 

mely akkor Busch vezetése alatt nagy virágzásban volt. De te

vékenységének föczélja mindig a természettudomány maradt. 

Ez érdemben Forsterrel elindult a világot körülhajózni és 1792- 

ben a freiburgi bányász-akadémiába ment, hogy ott Werner 

földészeti előadásait hallgassa. Még az évben Berlinben a bá

nyászat- és hutaosztály ülnöke lettes 1793-ban a porosz frank 

herczegségek föbányászmestere. Itt alapított Stebenben egy 

bányász-iskolát. Ez időbe esnek galvanismussali kísérletei is. 

Már 1795-ben kilépett hivatalából, hogy utazási vágyát kie

légíthesse és ismereteit magának a természetnek könyvéből 

gazdagítsa. 1795 tavaszán bejárta Swéczia egy részét és 1797 

tavaszán testvére és Fischer orosz államtanácsos kíséretében 

Becsen át Parisba ment. Itt ismerkedett meg Bonplanddal. kit 

hasonló tudományos érdekek lelkesítenek. Közelebbről meg

ismerkedve a két barát elhatárzá, együtt bejárni az amerikai 

spanyolgyarmatokat. Miután erre a madridi udvartól engedel- 

met nyertek, 1799-ben megindultak, mely utazásból Humboldt 

1804-ben tért vissza. Gyűjteménye a természet- ét népismére

nézve rendkívül gazdag volt; növény és kőgyüjleménye a tudo

mányt nj kincsekkel gazdagítá; az állattan, csillagászat és lég

kör mezején számtalan felfedezéseket tett, és a beutazott tarto

mányok lakosainak leírása a népismében sokat felderített, mi 

eddig homályban borongott. Most meglátszék pihenni, mely 

időalatt szerzett ismereteit tapasztalatait rendezte. Ez időt 

részint Párisban, részint Berlinben tölté. 1808-ban kiadta: 

„Ansichten dér Natúr“ mely 182(i-ban javított és 1850-ben 

egészen átdolgozott kiadást ért. 1817-ben Gay-Lussac-cal 

a delejegyenlítő tanára több világot derítettek és a párisi a- 

kademiának átnyujtá Orinoko folyásának nevezetes térképet. 

1817 őszét a porosz királytól oda hivatva Londonban tölté. Itt 

tervczé utazását magas Ázsia lakatlan tajékaiba, mely czélra a 

porosz király 12,000 tallér évdíjat ajált és öt a szükséges csíl- 

lagászí és phy.síkaí műszerekkel fölszerelte. De szándokát meg- 

változtatá és 1812-ig Párisban maradt, hol a királyt egy olasz

országi kirándulásában követte. Később ismét Párisban találjuk, 

müvei kiadásával foglalkozva 1826-ig. 1827 —  1828 telén 

Berlinben előadásokat tartott a természeti világrajzról. Minek 

eredménye C o s  m os  világhírű müve lett. De Azsiábai utazá

sának terve nem hagyta nyngodní. 1829-ben az orosz udvar 

különös pártolása mellett Rose és Ehrenberg tanárokkal egy 

évet Szibériában töltött; ez utazása az Uraitól az Altaí-ig és 

a chinai határokig terjedt és a Kirgísföld és Kalmük pusztasá

gon keresztül tért vissza a Kaspí tengerhez —  a tudományra 

nézve megbecsülhetlen értékű tapasztalatokkal. 1830-ban a 

porosz udvar ügyeiben Párisba ment. És az óta majd Párís, 

majd Berlinben lakik, az egesz tudományos világtól tisztelt 

öregségben, szakadatlan munkálkodás közt. Müvei a füntemli- 

tetteken kívül a következők: Ásványtani észleletek a Rajna 

melletti bazalt felett stb. Braunschweig 1790; Florae Friber- 

gensis specimen etc. Berlin 1793; Kísérlet az ingerlett izom 

és idegroston 2 kütet 1797— 1799; —  Voyage de Humbold 

et Bonplanddans l'interíeur de l’Amérique. Paris 1810 — 1832; 

A növények alaktana, Tübinga 1809 ; De distributione geo- 

graphica plantarum 1823; Essai geognostique sur le gisement 

de rochers dans les deux hémisphères, 1822; Fragments de 

géologie et climatologie asiatique, Paris 1831, 2 kötet. De leg

nagyobb és az emberiség mivelésére legbefolyásosabb müve a 

C o s m o s  (v ilág ), természeti világrajz, 3 kötet, Stuttgart, 

1845 — 1849, idáig három kiadást ért és a világ minden mű

velt nyelvére le van fordítva.

A F E L H Ó K.
— K ern je itő l. —

—  felhők a nyári égen

------- jönek, mennek

Majd fehéren, majd sötéten. 

Hova mennek? honnanjönek?
Fel if i.

Nem holt halmaz a természet. Nem csak változnak az 

anyagok tflneinényei minád külünféleségben azon űrök és vál- 

tozhatlan törvények szerint, melyek a teremtés idejében reájok 

nyomattak , hogy végezzék megakadás nélkül világi életöket ; 

e tüneményekben bizonyos szellem is uralkodik, mely az em

ber szellemével rokon. Azért is hat lelkünkre a természet. 

Minél közelebb menünk az emberiség bölcsőjéhez, annál föl- 

ttinöbben találjuk az ember gondolkodását összeszőve a ter

mészet szellemével. Az anyagi élet biztosítása végetti nyüzs

gések egy időre elvonták az embereket valódi elemöktől. a ter

mészettől; de ha az anyag hódolni fog hatalmunknak, ha a 

népek azon fokra emelendik az ipart, hogy nem kell félniük, 

miszerint mérsékelt munka mellett megszerezhetik a minden

napi kenyeret, akkor újra a természet hű gyermekei leendünk; 

nem ugyan azon értelemben , mint a régiek voltak, mert ezek 

nem ismervén a természet törvényeit, nem annak egységét, az 

egyes tünemények az ö gondolkodásaikat lenyűgözték. A jö 

vőkor a természet törvényeinek ismeretével az egyes tünemé

nyeket úgy találandja, mint a természet nagyszerű és őrük éle

tének egyes mozzanatait, melyek szellemé az ö szellemében 
visszatükröződik.

Korán sincs még a természettudománynak minden ága 

annyira kimerítve, hogy a természetbülcselem minden egyes 

tünemény szellemét, mint az üszeség egyes éleljelenetét észtani 

határozottsággal kimutathatná, szigorú következményeket von

hatna a lélek tulajdonságaira. Csak ha az megtörténendett, 

fogjuk igazán megismerni szellemi életünk lényegét; míg most 

e tekintetben igen sokra nézve alig tehetünk többet — sejdí— 

tésnél. Vannak, kik nem szeretik a véleteket (Hypothesis). 

Pedig összes elméleti tudományunk, melynek mégis csak meg 

kellett előznie a tapasztalatit, véletek által fejlődik Ha Koper-
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nik nem meri vélelmezni a bolygók forgását, ott állhatnánk 

Ptolomaus jegeczegének közepette lelánczolva gondolataink 

által is. Al g van természettörvény, melyet elölegesen nem 

vélelmeztek, s melynek védveit csak azután fejtették ki. Csak 

azon igazság kifejtéséhez nem kell előleges vélet, melynek 

megismeréséhez esetileg jutunk. Sokszor megtörténik, hogy 

nem találván ki magát a gondolkodó ész a tünemények össze

függésére vagy alapokára nézve véletet állít fö l; e vélet a- 

zonban az általa okadatolható tüneményeknek még nem ele

gendő kifejtettsége miatt, félretétetik, a kor által elfelejtetik, s 

csak később, a maga idejében karoltatik ismét fö l; mert a tu

dományoknak, valamint a természet életében mindennek fejlő

dése határozott, át nem ugorható fokozat szerint történik. De 

ebből nem következik, hogy egyes elmék ne sejdíthessenek, 

sőt ne lássanak oly igazságokat, melyeknek a tömeg számára 

kézzelfogható bebizonyíthatási fejlődése még nem érkezett el. 

„Örök és fölséges igazság az, hogy a langész lelkesülésének 

szent óráiban messze előre tekinthet korának korlátolt látha

tárán tú l; de bizonyos egyszersmind az is, hogy minél maga

sabban áll ő kortársai fö lött, annál nehezebben emelheti föl 

ezeket magához“, mondja Örsted. Azért tűnik föl most a ré

giek irataiból igen sok , mint jövendölés, vagy mind isten su

gallata, pedig ők szemlélődéseikben csak vélelmeztek, de ko

ruk tapasztalatlansága nem fejthette ki ama véleteket okada- 

tolt igazsággá. —

Mi későn ébredtünk a természettudományok szükséges

ségének öntudatára, mert a tudományokkal foglalkozó osztály 

nagyon is elvolt foglalva politikai kérdésekkel. Most sajátos 

szellemiségünk élete függ azon kérdés megoldásától, váljon 

van-e elég lelkesülésünk a jelenleg föltétien szükségüvé lett 

természettudományokat mind anyagi foglalkozásainkba, mind 

szellemiségünkbe ernyedetlen szorgalommal, sőt önföláldozás- 

sal átültethetni. És fajunknak a történelemben ezerszerte ta

núsított hevülése minden szép és hasznos iránt éltető remény

nyel dagasztja keblünket, hogy most sem fogja külső életének 

föltételeit közönyösen, egykedvüleg tekinteni. Azonban sem

miről sem vagyok jobban meggyőződve, mint arról, hogy a 

tudományok átalánosításának szelleme a legfőbb tényező 

azon tudományok valódi is tartós előnyeinek kiaknázhatására; 

különösen pedig e szellemnek mindig az illető nép szelleméhez 

kellene szólnia, hogy olt lehető legnagyobb rokonszenvre ta

láljon , s igy fejlődjék egyetemleg magasabbra. ítélje meg a 

magyar olvasó, ha nem csalalkozom-e, midőn állítom, hogy a 

magyar nép minden inkább, mint egészen anyagi és tárgyila

gos lelkületű; a magyar népben nem oltatott el egészen a jó 

zan természetesség, mint sok más talán dicső nemzetekben. A 

magyar nép egyik életeleme a költőiség, természeti ösztönszerü 

szemlélődés, és eszményiség. Ezt öröklötté őseitől; ezt szent 

ereklye gyanánt kell őriznie, mert e szellemben fekszik jövője. 

Ha a magyar nép a természet nagyszerű életébe csupán tár— 

gyilag vezettetik be , részint csak nehezen fog megbarátkozni 

vele, mert nem fog szellemében rokonszenvet kelteni, részint, 

ha megbarátkozott vele, sajátjs szellemisége iránt közünyö- 

södni fog , mely közönyösségből csak keserű csalódások után 

ébred föl. Azért kezdenek most, megismervén ennek fontossá

gát, az angolok, németek, francziák a természettudományoknak 

szellemi életet adni, mely nem egyedül az anyag törvényeit 

magyarázza, hanem e törvények szelleme által az erkölcsöt 

nemesbíti, a lelket fönségre emeli. Egy nép tudományos fej

lődésében kettőre kell mindig vigyázni, magukra a tudományok

ra, s a tudományoknak eredeties átsajálítására. Ez fajunk je

lenkori nagy teendője. Mi nem csak gazdagok, okosak, hanem 

magyarok is akaruk lenni. Ha mi kizárólagos tárgyilagosságra 

vonatkozunk, alig lehetünk többek hálátlan böngészeknél (com- 

p ila tor), pedig csak úgy vergődhetünk szellemiségünkben le

hető egyensúlyra másokkal, ha kifelé hatunk.------- De

felhők lebegnek fejünk fölött; térjünk azokhoz. —  A felhők, 

mint minden természeti tünemény, az emberiség szellemének 

fejlődésében lényeges szerepet játszottak. A nap sugarainak 

lényegét még nem ismerjük, de e sugarak hatása szembetűnő. 

Csak a gombák szeretnek sötét helyen tenyészni, csak a leg

tökéletlenebb állatok vannak a földben vagy a viz fenekén : az 

egész tökéletesebb szervezet fejlődésére szükséges a nap vi

lágossága és melege, sőt bízvást állíthatjuk, hogy a nap hatása 

föltétlenül szükséges minden életre, s ha földünk el volna zár

va ama hatás e lö l, síri pusztaság sötétednék rajta. Ez okból 

mondjuk, hogy a nap az élet ébresztője. Minél tisztább az ég, 

egyéb kedvező föltételek mellet annál vidámabb, annál mosoly

góbb a növényzet, annál kecsegtetőbb a növények és állatok 

színezete. E tünemény az emberiség szellemében rokonszenv

re lelt; a tiszta ég a vidámság, az élet örömeinek jelképe. A 

tiszta eget a felhők takarják el szemünk e lő l, ezek tehát az 

örömtelt élet és vidámság beleplezését jelképezik. Alig van 

átalánosb képlet (allegória) a felhőkről, mint hogy azok a bú 

és szomorúság jelképei.

Mikor az isten a férfit teremtó 

Homlokára szállt sötét ború.

Nem tudom m é r t? ... .  csak hogy e borúból 

Lett a felhő.

Innen van azon kifejezésünk is: szomorú, komor az idő, 

midőn az eget felhők borítják. Valóban, mintha látnók az em

ber arczulatán a felhők különféle nemeit a kedélyhangulat kü- 

lönfélesége szerint. A gyermekről azt mondjuk, hogy arezu- 

lata olyan, milyen egy szép tavaszi nap pirló koránya; a ki- 

feselt hölgyé a nyár déli égető hevéhez hasonlít, s mintha lát

nók a szerencsétlen férfi széles homlokán a bú és gond sötétes 

fellegeit, s egy merész gondolat azt súgja füleinkbe, hogy ama 

szellemnek, mely a természeti tünemény eszméjét átlengi, az 

emberi szellem csak visszasugárzása. A némbereknél álalában 

a gondok nem sűrűsödhetnek meg annyira, mert kedélyök 

gyengébb, nem bírja azokat, azért korán fölolvadnak könye- 

söbe. A sírás természetes alapjában a gyengeség jele , nem 

bírja a sziv a fájdalmat föntartani, s ez könnyebbül a sírásnál,

—  a felhővel a lélek rokon.

Megkönnyebbül, midőn esője hull.

Az emberiség értelmének első nyilvánulása költészetben 

történt, mert előbb érez az ember, mint gondolkodik. Az első 

költészet egyszersmind természeti bölcselem, vagy is a ter

mészet hatása által okozott közvetlen benyomásinak szavukban! 

kifejezése volt. De ezt nem bírjuk. Csak lassankint tanult az 

emberiség elvont fogalmakban gondolkodni, a mint t. i. öntu

datra kezdett jöni érzéseiben, s egybevetéseket tett. mi az 

önálló ész dolga. Az emberiség rendesen mindig fogé

konyabb marad azon hatásokra, melyek kedélyét veszik igény

be, mint elvont eszmeigazságokra, miből egyszersmind az is 

következik, hogy, ha a tudományokban nem is oly jártas, de 

hü természeti érzéssel biró költők munkái átalán véve a kö

zönségnek jobban tetszenek, mint a keresettek. Átalán véve 

a keletiek, a görök költők , Ossian , Shakespeare , Kisfaludy 

Sándor, Petőfi nagyobb részvétet találnak, mint Milton, Klop- 

stock, Goethe, Hiador, stb., mert ezeknél elvontabb, keresettebb 

az érzés.

A régi költészetben, s illetőleg hitregében (Mythologia) a 

felhők kitünően vannak képviselve. A költő és festő vetél

kedtek minden időben, hogy a felhők szellemi hatásának szó

ban és alakban életet adjanak. Majd a bárányok (bárányfelhők) 

legelőre mennek, s a szerelmes költő pásztorkodik fölöttük. A 

napnak, sokszor az istennek, fátyola a felleg; azért borul el 

az ég, mert a nap vagy az isten nem akarja valamely emberte
lenség elkövetését nézni a földön ;
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A kegyesen ragyogó nap nem nézhette tovább már

A csata vérmezejét s méltán elbuvni óhajtóit;

Felhőt kért és nyert; sürü felhő támada délről,

Összehivá sugarit, s elbújt a barna homályba.

A görögök Junója felhöszekéren nyargalászott az égen. 

Az augurok a legrégibb időben madarak és felhők röptéiből 

jósoltak. Amott egy hegy tövében lesi a festő a felhőket; röp

tűket akarja képére ecsetelni, mert tudja, hogy festeményének 

ez nagyobbb élethiiséget ad. —  De legyen elég ennyi megé

rintés. Csak arra akartam utalni ez által , mennyire össze van 

szőve az emberiség fejlődése a természet egyes tüneményei

ve l, és hogyha életünket minden mozzanatában ismerni akar

juk, akkor nem elég a tudomány tárgya, hanem tudnunk kell, 

az egyes tudományág hogyan, s mily befolyások alatt fejlődött. 

S ezen ok miatt fontosak a régiek hátrahagyott iratai. A hit

regék, az ókor költészete legtanulságosabb anyagot szolgáltat

nak arra nézve, micsoda rokonszenvet ébresztett a természet 

szelleme az ember lelkében. Egyszersmind megismerjük annak 

alapját, hogy a költészet lassankint kivetkőzik a lovagkor ér- 

zéstulcsigázottságából, s dagályosságából; eljö ismét az idő, 

midőn az ihletett nem azon eszmékből csinálja verseit, melyek 

imádottjainak ablakai előtt, hova a költői arczulatu szende hold 
sem igen tekinthet félszemmel, épen eszébe jutnak, vagy me

lyeket fájdalom érzéseinek gondolt; hanem hallgatni fog a 

természetre; a szavak csak anyag leendenek, s a szellem ad 
azoknak életet. —

Ha a felhők az ember szellemének kifejlésére nevezetes 

befolyást gyakoroltak , nem kisebb azok szerepe a föld külső 

arczulatának sajátlagosításában. Vannak vidékek, hol ritkán 

láthatni felhőket, még más helyeken alig tűnnek le azok a lát

határról. Ez vagy égalji szélsőségből, vagy helyi viszonyokból 

származik. Átalán véve, meleg tájékokon ritkább a felhőzet; 

a mérsékelt égaljban a szép és borús napok jótékonyan vál

takoznak, s a sarkföldi tájakon a 10 hóig sőt tovább tartó télen 

át közönségesen sürü köd és vastag felhők borítják a láthatárt. 

A természetben azon alaptervet találjuk, hog a lehető legna

gyobb különféleség fejlődjék ki benne. Ezen különféleség, ne

vezetesen állatok, növények, sőt népek között is alig számba 

vehető. A különféleség nem önkényes, hanem a föld rendsze

rének, megelőző hatásoknak elmaradhatlan következménye. A 

természetben uralkodó hatások számlálhatlanak; sok még is

meretlen. A hatásokhoz tartoznak a felhők is önnönmagokban, 

t. i. nem tekintvén azt, hogy általok történnek a légköri 

lecsapódások, (atmosphärische Niederschlüge), melyek nélkül 

elhagyott pusztaság volna a föld. Emlitettük már azt, hogy a 

nap hatása a szerves élet kifejlésére szükséges. Ebből az kö

vetkezik, hol a nap hatása belterjcsebb, (intensiv), ott a szer

ves élet is egyéb kedvező föltételek mellett különfélébb, ki

fejlettebb , és bujább leend. A naptól származik a világosság 

es melegség. A világosság, s valószínilleg a melegség is, mert 

e kettő egymásba van olvadva, okozza a növényzet és állatok 

színezeteit, valamint a szervezetek sajátos nedveinek, pl. édes

ség, méreg, illat képzését; de a felhők árnyék gyanánt hat

nak, a világosság és melegség ezek által nagy részben föltár— 

tóztatik. A forró égövön a nap sugarai egyenesen jönek , a fel

hők is ritkán gyengítik hatásaikat; e miatt van az, hogy e tá

jakon a szervezet minden neme, növényzet, emlősök, madarak, 

hüllők, halak, rovarok a legkülönfélébb s legcsillogóbb színe

zetűek; valamint a legédesebb gyümölcsök, legillatosabb vi

rágok, de egyszersmind a legmérgesebb növények és állatok is 

itt jönek elő. l|a e tájakon állandó fellegzet borítaná a látha

tárt, említettem tulajdonságok nem fejlődhetnének ki oly nagy 

mértékben. Minél inkább távozunk a sarkok felé, annál jobban 

gyengül a színezet, a sajátos szerves nedvek képződése is rit

kább. A sarkföldön, lehet modani, minden tarkaság elvcsx a

fehérítő hó színébe; itt nincs illatos virág, és nincsenek mér

ges növények és állatok.

A természet életének egy másik elve az, hogy nincs benne 

semmi tünemény czél és rendeltetés nélkül; tehát fölösleg 

sincs, s azért, mert az élet kifejlödhetésére semmi kellék sem 

hiányzik, ebben az érzékeny szív a teremtő legnagyobb jósá

gát, a gondolkodó ész pedig a teremtés tökéletességét ismeri 

meg. A forró égüvün a léghévmérsék folytonos egyensúlyo

zása miatt felhők nem igen képződhetnek minden évszakban; 

és ha a nagy melegség és világosság hatását e helyeken semmi 

tárgy sem volna képes némileg mérsekélni, a szervezet lega

lább mostani alakjában ott nem létezhetnék: a forróság min

dent kiégetne, a világosság mindent megvakítana. Azt mindenki 

fogja tudni, hogy a tarka színek a neveztem két tulajdonságot 

igen nagy mértékben magokba szívják, míg a fehér szin azo

kat visszasugározza. Azért szeretjük nyáron inkább a fehér, 

télen a fekete ruhát. Ez egyik oka annak (mert más hatásos 

okai is vannak), hogy a térítők alatt ama pompás színezet a 

szervezet tenyészhetésére szükséges, s azért van is. A színek 

ott mérséklik a forróságot és világosságot. A mérsékelt égal

jakban pedig szükséges a felhők váltakozása az élet kedvező 

tenyészhetésére. Ha nálunk mindig felleg boritná a láthatárt, 

az állatok és növények között legnagyobb egyoldalúság ural

kodnék; gyümölcseink Íztelenek lennének, s gabnanemeínk 

valószínűleg kevesebb tápanyagot tartalmaznának, tellát átalán 

a megélhetésnek nem volna annyi kedvező alkalma , mennyi 

most van. Ha soha nem volnának nálunk felhők, éjjeleken , 

különösen öszszel és tavaszszal minden érzékenyebb nővéns 

megfagyna, mert a felhők egyszersmind akadályozzák a fölv 

nappalon át nyert melegségének rögtöni kisugárzását a hided 

gebb világűrbe. EbbÖl önként következik, hogy hideg tájako— 

a felhőzet nagy jótétemény az ottani életre , mert megtartja 

némi részben a meleget a föld fölületén, mihez még hozzájárua 

az ott átalánosan uralkodó fehér szín, mely más részről nemi 

szívja magába a melegséget és világosságot, hanem ezeket 

visszasugározza, s így a két akadály, felhőzet és hó között még 

is türhetövé tétetik a hévinérsék. Ezeket csak átalánoságban 

mondtam e l; vannak helyi viszonyok, melyek a felhőképződést 

vagy akadályozzák, vagy előmozdítják; ismét vannak hatások, 

melyek a szervezetet módosítják; mindazonáltal fönáll azon 

igazság, hogy a felhők nevezetes befolyást gyakorolnak az 

életre. így például Nyugotindiában ritka nap , hogy nem hú

zódnak el a nap elölt vékony bárányfelhők; s ha e tájakról 

valamely érzékeny növény hozatik hozzánk, felhőtlen nyári 

napon konyulni kezd, de vissza nyeri üdeségét (Frische), ha a 

kertész müleges árnyékolás által a felhő hatását pótolja. Meg

érintjük még azt, hogy valamint egyes tájak, úgy egyes népek 

jellemzetének sajátlagositására is befolyást gyakorolnak a fel

hők. „Mily ellentétesek érzéseink, ha fekete felhőkbe burkolt, 

vagy a mosolygó kék égbe nyúló hegyekre tekintünk ! Talán 

rövid pillanatra a nagyszerűség benyomását érezzük az elsők 

látásánál, de az ütósók vidámakká s boldogérzettiekké hangol

na bennünket“ mondja Darwin. A szüntelen vidám ég alatti la

kosok átalán véve élvvadászók, érzékiek, képzelgők, hivtele- 

nek s azért szenvedélyesek; a bajt nem igen érzik meg, s 

azért szomorúságok sem nagyon mély. A mérsékelten felhős- 

tájak tokosa komoly, szilárd akarata, büszke, hősies teltek 

után vágyó, fontolgató; mely sajátságokat részint a természeti 

tünemények hatása, részint az élei föntartásának könnyűsége, 

biztossága, vagy ezek ellenkezője fejti ki. Hasonlítsuk össze 

az európai déli népeket, olaszokai, spanyolokat az angolokkal, 

skandinávokkal s nagyrészt a németekkel, s megfogunk arról 

győződni, hogy a művelődési alaposságra, a nemes öntudat, s 

önakarat kifejlesztésére nagy befolyással van az égalj, s ebben 

a felhők is. Legkevesbbé se sajnáljuk, hogy gyümölcseink nem 

tartalmaznak annyi édességet, nincs annyi fűszer nálunk, mint
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pl. Keletindiában. Kém a folytonos jólét, háborítlan öröm , és 

élv, valamint nem a természetbeni föltétien megelégedés teszi 

az életet becsessé és fünségessé; a koronkinti bú és küzdés 

fölkelti az élv és öröm öntudatát, s az élet fönségének érzetét 

keblünkben. Azért kettős örömmel mondhatjuk, hogy a földet, 

melyen lakunk, nem csak mi szeretjük forrón, hanem a légtű- 

netek s a szerves élet mérsékelt különfélesége miatt a termé

szet is kegyeli. N em  c s a k  n é p i l e g ,  h a n e m  t e r m é 

s z e t i  l é g  is a z  ú g y n e v e z e t t  k e l e t n e k  és n y u 

g a t n a k  ö s s z e k a p c s o l ó j a  M a g y a r o r s z á g .  Minél 

jobban fogjuk megismerni hazánk természeti előnyeit, annál 

jobban fogjuk azt szeretni; annál nagyobb hálával emlékszünk 

őseinkről, kik a talán egyoldalú szülőföld helyett ily előnyös, 

ily szép hazát szereztek s megtartottak számunkra!

Áttérünk a felhők alakulásának törvényeire. Az ókor böl

csészei, mert akkor csak a bölcsészek bírtak némi természet

ismerettel , négy elemet gondoltak, melyekből minden termé

szeti testet képződni vélelmeztek, E vélelmezett elemek vol

tak: tiiz, víz, levegő, és föld. A későbbi vegybontások bebi

zonyították , hogy az első csak vegyi folyamat, a három utósó 

pedig több elemi alkatrészből van összetéve; mindazonáltal, 

ha ezek szerepeit a természetben tekintjük, méltán vehetjük 

azokat képzők gyanánt. Azon tér, melyben mi járunk, s melyet 

magunk körül a láthatárban látunk, nem üres; a föld 8 — 9 

földr. mérföld magasságban egy láthallan légnemű test által 

vetetik körül; e test a l e v e g ő .  A levegő magassága azon

ban nem egyenlő, meleg vidéken nagyobb, hidegben kisebb. 

Alkatrészei éleny, és légeny, melyekhez nagyon kis mennyi

ségben szénszav és vízgőz járul. 1000 levegörészben 210 

éleny, 775 légeny, valamivel több mint 14 vízgőz, s kevesebb, 

mint Viooo szénsav. A levegő oly finom test, hogy minden 

legkisebb górcsöví likacson (pórus) áthat, s e  tulajdonsága 

szükséges azon egy okból is , mert levegő nélkül semmi élet 

*em lehetne. A levegő ruganyos test, mely melegben kitágul, 

hidegben megsürüsödik, s ha egyik helyen egyenlő térben több 

van, mint másutt, egyenlő mennyiségűvé iparkodik magát tenni 

mindenütt, s mivel az egyenlítő alatt mindig meleg van, a sar

koknál pedig hideg, azért a levegő soha meg nem szűnő kör

mozgásban van. A víz a földfölületnek több mint 3/ 4 részét 

foglalja e l, s csak alig egy negyed rész a szárazföld. E viz, 

ha egyenlőn elosztatnék a földön, az egészet jelentékeny ma

gasságra beborítaná. Mért van annyi viz a földön, kérdezhetné 

valaki? nem volna-e jo b b , ha annak egy része helyett zöld— 

ellő, termékeny vírányok volnának, hogy az embernek több 

helye s több gabnaföldje volna ? Nincs semmi fölösleg a ter

mészetben, mondtuk előbb. Hogy annyi viz van a földön, nem 

ok és szükség nélkül van. Lehet mondani, az anyag épen úgy 

van kimérve a teremtési terv által a földi szervezet kedvező 

kifejlődhetésére, mint osztana föl egy legügyesb orvos bizo

nyos gyógyanyagot valamely folyadékban, hogy az a szükséges 

hatást megtegye. Az állatok és növények legnagyobb részét 

viz képzi. A kenyérnek, melyet naponta eszünk, majd fele 

csupa víz; testünknek is mondhatni legnagyobb része viz; igy 

minden szerves test. Azt tudja mindenki, hogy a szomjúság 

kinzóbb", mint az éhség; növényeink is elhervadnak, ha nincs 

elegendő nedvességük, mi csak onnan származhatik, hogy a 

szervezet nagyobb része víz, ha tehát ez hiányzik, nincs meg 

a megélhetésre egyik szükséges kellék.

Azonban a viz nem lélezik az egész földfölületen; hogy 

tehát a szárazföldön a szerves élet kifejlődhessék, szükséges 

a természet éleiében oly erőknek létezniük , melyek a vizet 

tulajdon medrükből szüntelen elvigyék a föld minden tájékaira. 

Ezen erők kölcsönösen a levegő és viz tulajdonságaiban talál

hatók föl. A levegőnek oly tulajdonsága van, melynél fog/a 
vízgőzöket szí magába (absorbirt) bizonyos 

e mennyiség megvan , akkor azt mondjuk ,

(ist gesáttigt) vízgőzökkel. A víznek pedig oly tulajdonsága 

van, hogy nem csak forrpontnál, hanem minden hévmérséki 

foknál párolog, s a vízgőzük fülszállnak a levegőbe. Ha egy 

poharat megtöltünk vizzel, s fedetlenül lübb napig a szobában 

hagyjuk, azt fogjuk észrevenni, hogy a viz napról napra ke- 

vesbedik. Látjuk azt,  hogy a harmat reggel elmúlik, az eső 

fölszárad; vizes ruháink megszáradnak, s ez télen úgy , mint 

nyáron történik , csak különböző sebességgel; sokszor kevcs 

hőmennyiség lassankint eltűnik a nélkül hogy vízzé változott 

volna. Mindez azért van, mert a viz láthallan gőzzé, párává 

változott. Az állatok és növények felületéről is szüntelen tör

ténik a kipárolgás. A legnagyobb mennyiségű gőz azonban ten

gerekből fejlődik, melyektől mondtuk, hogy a föld 3/4 részét 

képezik. Mivel különösen a vizek föluletén folytonosan történik 

a kipárolgás, azért mindig van a levegőben bizonyos mennyi

ségű vízgőz, mely mennyiséget nedinérők (Hygrometer) által 

szoktuk megtudni. Talán egyszerűbb tünemény volna az, ha a 

lecsapódott viz nem párologna el oly hamar, hanem tovább 

ragaszkodnék a testekhez. Ez ellen számtalan okot lehet idéz

ni, melyek a legveszedelmesebbek volnának a természet éle

tében ; a sok közül csak azt említem meg, hogy a viz folyé

kony állapotában hatalmas olvasztó erővel b ir, s azért nagyon 

künnyen mindenféle idegen részekkel vegyül. E vegyülékből 

csak a tiszta viz párolog ki, s szinte mondhatni, a legtisztább 

állapotban esik ismét le, mi a szerves életre fontos tünemény.

A kipárolgott gőz könnyűsége miatt fölfelé száll. Meg

érintettük a levegő szüntelen mozgását; e mozgásnak van 

álavetre a gőz is, mi állal a füld minden tájaira elvitetik. Most 

tudjuk annak alapokát, hogyan terjed el a szervezetnek oly 

nagy mennyiségben szükséges viz mindenhová; mert csak 

egyedül az igy képződött gőzökből származhatik végfeljő- 

désben az eső, hó , harmat stb. Miből egyszersmind az is kö- 

velkezik, hogy a földön soha sem volt több vizanyag mint 

mennyi most van, de elosztva különfélekép lehetett. Azonban 

a földüni vízmennyiség egyenlőn elosztva az egészet elen- 

tékeny magasságra beborítaná; ha tehát a kipárolgásnak nem 
volna semmi ellensúlyozása, szüntelen ki volnánk téve részint 

vastag ködnek és felhőzetnek, részint mindent elmosó esőnek 

és áradásnak. A levegőről szólván, említettük, hogy az csak 

bizonyos mennyiségig fogad magába vízgőzöket. A vízgőzök

nek is van bizonyos hévmérsékök, a levegőnek is. Vízgőz 

csak annyi lehet a levegőben, mennyi ennek hévmérsékével 

megegyez; tehát melegben több, mint hidegben. Ha annyi 

gőz van a levegőben, mennyi ennek hévmérsékével épen meg

egyez, akkor megvan telülve s többet nem szívhat föl. A viz 

csak bizonyos mennyiségű czukrot, sót stb. old fö l; ha több 

czukrot teszünk bele mint mennyit föltud oldani, a fölösleget 

érintetlen hagyja. Ekkor a viz is megtelült czukorral. A le

vegő párologtalási tulajdonsága hasonló természetű. Azonfölül 

igen magasra sem mehetnek a vízgőzök részint az előbb emlí

tett okok miatt, mert a levegő nagyobb magasságban mindig 

hidegebb, részint azért is , mert a levegő nagyobb magasság

ban mindig ritkább lesz, s nem birja föntarlani az aránylag ne

hezebb gőzöket. Midőn a vízgőzök hidegebb levegöréleggel 

találkoznak, egyensúlyozás mialt melegségük egy részéi álen

gedik a hidegebb testnek, magok pedig ez által meghűlvén 

megsilrüsödnek . s felhőket, ha a hideg nagyobb, esőt képez

nek. Ez a felhők képződésének átalános törvénye. Ennek kö- 

velkeztében a jelenlegi viszonyok küzült soha sem lehel több 

vízgőz a levegőben, mint mennyi esőben lecsapódva 6 — 7 hü- 

velknyit tenne a fold fölülelcn, de a levegő különböző hévmér- 

séke miatt ennyi sem lehet, » igy legkevesbbé sem kell attól 
félnünk, hogy oly nagy eső lehetne, mely álalános vizozönt 

támasztana.

Mik tehát a felhők? A föld fólületéröl kipárolgó gőznek 

levegőrétegbeni megsürüsödésc. Mily gyönyörűek,

mennyiségig; ha 

a levegő meglejj^jgyjy^egobb
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és tökéletesek e tekintetben is a természeti törvények! A 

tulajdonképeni felhők a föld füliiletén nem képződhetnek. A 

levegő rétégéi közül legmelegebb az, mely a föld fölületéhez 

legközelebb van, mert az egész levegőgömb az alsó rétegekre 

nyomást gyakorol, s így alul sokkal sűrűbb, mint magasabban. 

Ha egy magas hegyre menünk, légmérés által megfogunk ar

ról győződni, sőt a légzés nehezbitése által gyakran érezzük 

is, hogy ott kevesebb a levegő. A melegség a levegő részecs

kéi között egyenlőn van elosztva, mivel pedig a felsőbb réte

gekben ugyan oly nagy térben kevesebb levegő van, mint az 

alsóbbakban, azért van a föld fölületén legmelegebb, s minél 

magasabbra menünk, annál hidegebb. Itt is azon eszmét talál

juk képviselve, hogy a szervezet fejlődésének semmi termé

szetes akadálya ne legyen. A melegség részint kimerítheti 

minden jótékony hatását a szerves élet fejlesztésében, részint 

előmozdítja a párolgást, melynek sziiksegességéröl már szólot- 

tunk. De a gőzök a föld fölületén a levegő melegsége és sű

rűsége következtében többnyire lálhatlanok maradnak. Min

denki elképzelheti, mily komor volna az élet ha alant fejlőd

vén a felhők szüntelen azok között kellene élnünk. Csak u fel

sőbb rétegekben képződhetnek felhők. Magasságuk a levegő 

hévmérsékétöl s a gőzök sűrűségétől gügg. A térítők alatt 

legmagasabban vannak, égés 24,000 lábiga tenger színétől. A 

mérsékelt égövön Gay Lussac számítása szerint átlagos magas

ságuk 4500— 6000 láb. Legalantabban lebegnek a hideg tá

jakon. A mondottakból egyszersmind megmagyarázhatjuk ma

gunknak annak okát, mért van legkevesebb felhő a forró vidé

ken; mért van több a mérsékelt égövön, s legtöbb a sarkföl

dön. A mérsékelt tájakon, különösen a levegő hullámzásának 

rendszerbe nem hozható változékonysága miatt a felhők meg

jelenése, alakja, mozgása a legkülönfélébb. Midőn a nap erő

teljesen hat, a gőzök jelentékeny magasságra szállhatnak a 

nélkül, hogy láthatókká lennének. Midőn a gőzök közé hide

gebb levegő jön , azok megsürüsödnek, s felhőkké változnak. 

Azért van több felhő éjjel, mint nappal, azért több télen, mint 

nyáron.

A felhöképzésí hatások ennélfogva gyorsan változhatnak 

s különfélék lehetnek; azért a felhők is ritkán tartják meg egy 

perczig is elsöleges (primítiv) alakjokat; szüntelen változtat

ják helyöket; nagyobbodnak, kisebbednek, néha hirtelen el

tűnnek szemeink elöl a láthatáron. Ezen eltűnést abból kel! 

magyaráznunk, hogy hirtelen nagyobb mennyiségű, vagy sok

kal melegebb levegő találkozik velők. E tünemény gyönyörű, 

és leginkább alacsonabb hegyek mellett észlelhető. Az ember 
látja, hogyan közelednek az előbb nyugvó felhők valamely 

ponthoz, ha ide elértek, mintha egymás ellen rohamra kelné

nek, mi közben elenyészek.

Ámbár oly különféle s majdnem határtalanul változékony 

alaknak a felhők, mégis a múlt században megkísértette egy 

angol, Howard, azok rendszeresétését. 0  három különös s 

négy mellék vagy öszetett alakot különböztetett meg.

! ^ : , h,r ,v  (Kúuwhik)
hekbolallanak.

Minden felhők között ezek a legváltozékonyabbak. Majd ha

sonló irányú, kígyózó, elhajló rostokhoz. majd lecsüngő tol

lúkhoz, keresztező hálózathoz, majd kunkorodó szalagokhoz, 

és szétbontott fürtökhöz hasonlítanak. A ftirtfelhök tiszta időre 

A  N A G Y  V IL Á G  K É P E K B K N , V I .  F Ű Z .

legelőször tűnnek fül. Magasságuk 10000— 24000 lába ten

ger színétől.
...........  ....... .................. ... 2 . Rakás-
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(Kakisfelhük.) *alÍS)  laP fö
lött tornyo

sodnak; a legsűrűbb vízgőzök ezekben találtatnak, s közön

ségesen a levegő legalsó rétegeiben lebegnek, hol sok gőz 

létezhe.ik, de a melegség miatt még sem teljes fölolvadásban. 

Legyakrabban tűnnek ezek föl dél felé s alkonyaikor vagy szé- 

toszlonak, vagy megmaradnak, mely utósó esetben viharnak 

és esőnek előjelei. 11a a rakásfelhök fölötti levegöréleg szá

raz, lassankínt magába szívja a felhő gőzét, s alul fürtfelhök 

maradnak; ha pedig az alsó réteg szárazabb, akkor a rakás

felhök lefelé szállnak s rétegfelhö idomot vesznek magokra, 

melynek legalsó lapja közönségesen a földön vagy a vizen 

nyugszik.

/ ■ . -Tiiiririiiáf'fhr I •. Ills)' a
. .. i '  ̂  1'1‘I tiK. prni

délben kodhoz

(Rétegfelhük) melybö1 u*5an'
csak alakulni is

látszanak. Csendes alkonyaikor sokszor láthatni ezeket völ

gyekből fölfelé szállni, mig köpenyalakban szétterjednek. É j

félkor, néha szürkület felé legsűrűbb e felhőzet, s reggel a 

nap hatása miatt csakhamar szétoszlik. Ha m é g i s  megma

rad, akkor réteges idomba megy át, s esőt hoz. A mellék, és 

összetett alakok a következők : a ) F i i r t r a k á s u ,  vagy b á- 

r á n y f e l h ö k  (cirro-cumulus). Kis térfogatú, többnyire

gömbölyű fc-

(FUrtrakásu vagy bárányfelhők) fo n 'á ílí id ó ll

döjárást, vagy növekvő meleget jelentenek. b ) F ü r t r é t e -  

g ü f e l  b ö k  (cirro-stratus). Ezek is kicsiny és gömbölyű fel-

ha szorosabb 

csoportozatban

jelennek meg, akkor vagy szintes rendben vannak egymás mel

let, vagy kévéssé hajlanak lefelé. Néha a tömeg hullámalaku. 

c) R a k  á s r é t e g ű f c l h ö k  (cumulo-stratus) azon egysze

rűkből vannak összetéve, melyeknek neveit viselik. Az össze

tétel különböző lég történhetik, d) R a k á s f ü r t r é t e g  vagy 

is a tulajdonképi e s ő f e l h ő k ,  (nímbus). Ezekből esik az eső. 

Szintes rétegű vízgőzök , melyek fölött fürt-, széleiken pedig

27
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rakásfelhök gyülekeznek s hatalmas hegyekké tornyosulnak. 

Nagy tömegről, homályos, feketedő színről és sűrűségről is

merhetni meg ezeket leginkább; mig a j é g e s ő  f e l h ő k  

szélei kicsipkézett és szaggatott kinézetűek, színök fehéres 

vagy szürke-verhenyes, alant lebegnek, s jelentékeny homá

lyosságot okoznak.

Mi a felhők mozgását illeti, alig van tárgy, mely több lát 

csalódásoknak volna alávetve, mint ez. Vegyük fö l, hogy egy 

bizonyos felhő a láthatár széléről egyenes irányban azon hely 

felé jön , Hol mi állunk. E felhő a láthatárrali éiintkezése és 

távolsága miatt először sokkal kisebbnek s allantabbnak fog 

látszani, mint a milyen valósággal. A mint közeledik felénk, 

úgy veszszük észre, mintha nagyobbodnék s magasabbra száll

na. Legnagyobbnak, s legmagasabbnak látszik, ha fejünk fö

lött van. Ha tovább halad, azon látszólagos változás újra föl

tűnik, vagy is , most mindig kisebbedni s alábbszállni látszik, 

mig a messze lálhatálban eltűnik. Ezen felhő valósággal sem 

alakját, sem magasságát nem változtatta; az egész változás 

látszata csak érzéki csalódás volt. Egyébiránt a felhők alakja, 

mozgása, iránya, nagysága annyi külhatástól függ, s azért oly 

változékony, hogy azokat határozott rendszerbe szedni lehe

tetlen. Szinök, mert vizrészekből állanak, a vizéhez hasonló; 

de a nap sugarainak sajátlagos hatása miatt a felhők szine szin

te gyakran változik. Száraz időben különösen alkonyatkor ver- 

henyes, vagy sárgás szokott lenni, mikor is, épen a száraz le

vegő következtében szélre következtethetni.

A felhők jótékony hatásairól emlékeztünk már. Ezek a 

gőz és lég között középállapotot képeznek, s azt eszközük, 

hogy csak ott esik átalán véve az eső, hol szükséges. Csak ezek 

által történhetik az, hogy a viz a föld fölületén a szükséghez 

képest mindenütt elosztatik. Mily gyönyörű, mily megható tü

nemény ez a természet életében ! A nagy tengerek fölületérül 

a nap hatása fölszívja a levegőbe a gőzöket, melyek aztán sze

lek szárnyain messze szárazföldekre repülnek, hogy a szom- 

juhozó és lankadó állatoknak és virágoknak italt vigyenek És 

itt fölüdítvén az életet, miután a forrásoknak, folyóknak, tavak

nak , kutaknak az elvesztett, elpárolgott részt visszaadták, az 

elsők medreiben újra visszatérnek nemzöjök keblébe, a nagy 

tengerbe, hogy portól, iszaptól, s egyéb regyülélekböl kitisz- 

talva ismét fölszálljanak, s ismét visszajöjjenek tiszta nedvvel 

itatni a szomjuhozó életet!

Slielőtt bezárnék tárgyalásunkat, néhány szót fogunk még 

mondani a ködről, mely, hogy úgy fejezzük ki magunkat, ro

konságban áll a felhőkkel. A köd hasonlag megsürüsödött 

vízgőz, de ez a föld fölületén képződik, midőn itt hirtelen hév- 

mérsékváltozás következik, mi leginkább téli, valamint szinte 

késő őszi s kora tavaszi reggeleken és estéken történik, de 

történhetik máskor is. Nappal mind a föld, mind a levegő meg- 

melegittetík ; alkonyatkor , eltűnvén a nap sugarai, a levegő 

gyorsabban meghűl, miut a föld, s azért ennek kípárolgása hi

degebb helylyel találkozik , s megsürüsödik ; reggel pedig a 

megjelenő napsugarak hatása miatt a nedvesség erősebben 

kezd párologni, mi által szinte hideg származik a legalsó ré

tegű levegőben. Vizek mellett a köd gyakoribb, mint másott, 

mert a viz nem változtatja oly gyorsan hévmérsékét, mint a 

levegő, s azért a fölszálló gőz könnyen láthatóvá vagy is köd

dé leszen. A sarktengerek tájékain ugyanezen ok miatt az év 

legnagyobb részében majd folytonos köd uralkodik; hasonló 

tüneményt tapasztalunk nagy városok fölött, hol a levegő több
nyire fiist s egyéb fölszálló gőzök miatt nagyon nedves, s ha 

hidegebb levegő folv oda, mi különösen este történik, a gőzök 

köddé változnak. Ha messziről, vagy magosságból tekintjük a 

föld fölületét, majd mindig kisebb nagyobb ködben látjuk azt, 

mit a bennejárók nem vesznek észre. Szinte ködös majd foly

tonosan a tenger, noha a hajósok előtt tiszta a láthatár. A ku

tatások azt bizonyítják, hogy a köd finom, üres vizbuborékok-

ból áll, mellyek egymást eltaszítják, s ez által akadályozzák az 

egésznek cseppeknei változását. E buborékok néha jélenté- 

keny nagyságúak; igy látott egyszer Saussure oly nagyokat, 

mint egy borsó. —  Sokszor alkalmatlannak találjuk a ködöt, 

pedig ez is a legjótékonyabb hatású. Tavaszi időkben reggel 

és este védelmezi a csírázó növényeket megfagyás ellen; té

len enyhéítí a hideget, mert nem bocsátja keresztül oly hamar 

a földből kisugárzó melegséget, mi leginkább a hidegebb tá

jakon fontos tünemény. Nincs ok és czél nélkül a természet

ben semmi, s minden a legjótékonyabban vann benne elren
dezve !

A BIKAYIADAL.
A spanyoloknak hajdanta és ma is kedvencz szinjátékuk a 

bikaviadal. Ezt egy nagy tojásdad gömbölyű színkörben tart

ják, mely deszkákkal van körülkerítve és körösleg a nézők szá

mára páholyok —  és ülésekkel ellátva. A színkör mellett egy 

bika állás is van, melyben ez állatokat tartják, mígnem 

viadalra rajok kerül a sor. Harsogó trombitaszó hirdeti a ki~ 

váncsí közönségnek a viadal kezdetét. A viadal három külön

böző jelenetben megy véghez. Miután a bikát az állásból a 

térre ereszték, a vívók (pícador) lóháton mennek ellene ellátva 

hegyes lándzsákkal, melyek hegye azonban rövid , mély 

sebet nem üthet. Ha a vívó nem eléggé ügyes vagy lándzsája

eltörik, a bika lovát fellöki és átdöfi szarvaival és életét 

vesztené, ha a segédek (chulo), kik hoszas nyélre tekert 

kirívó színektől tarkáló selyem gombolyagokat tartanak kezük

ben , a bika figyelmét el nem vonnák az által, hogy letekert 

selyem szövet darabot dobnak fejéhez. Most a bika a segédekre 

rohan, kik azt fátásoltal a színkör másik részére csalják, hol 

az a többi vívókkal találkozik. Az előbbi viadal megujul és ta

lálkoznak bikák, melyek 9 —  12 lovat megölnek, mig a máso

dik jelenet kezdődik. A második jelenetben a segédek lépnek 

fe l, ezek két lábnyi hosszú botokat (Banderillo') használnak , 

melyek meggörbített hegygyei, horoggal, és kis zászlókkal 

vannak ellátva. E horgokat a bika nyakába ütve, azt még dü

hösebbé teszik, úgy, hogy a segédek közül némelyeknek élete 

forog veszedelemben. Ez után következik a harmadik jelenet a 

bikaölök (matador) felléptével, ezek is gyalog vannak , jobb

kezükben meztelen karddal, baljukban egy pálezán lóggó vö

rös köpenykével (muleta). Mihelyt a bikaölö a köpenyt megle

begteti , a bika ez uj vélt ellenére szegezi égés* figyelmét, s 

midőn dühösen neki rohan a bikaölö félreugrik és kardját a 

bika nyakába döfi, miáltal az állatot megöli, erre uj viadalra 

más bikát bocsátnak be. Ez égés* mulatság nem egyéb em

bertelen állatkínzásnál, mit a spanyolok is át kezdenek lát

ni, s ma már e viadalok nem oly gyakoriak, mint valaha. Hogy 

az igy kizaklatott, dühbe hozott állat húsa , melyet mindenkor 

ételül is felhasználnak, nem egésségés, azt tán emlílni is szük

ségtelen.
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BAROMFITOJÁSOKNAK MESTERSÉGES KI

KÖLTÉSE.

Ujabb időben sokat lehetett hallani és olvasni a tyúkto

jásoknak s átalan minden baromfitojásnak mesterséges mód ál

tali kiköltétét. Az eljárás legkevesbbé sem u j , már a régi 

egyptomiak is gyakorolták. Most különös tojásköltö gépeket 

használnak e czélra, milyent képünk is mutat. E gépek Lip

csében Hamm, Prágában pedig Weisse nrak gépintézeteiben 

készíttetnek hozzánk legközelebb, s meg lehett jövendölni, 

hogy tökélesbitetni, s átalánosabban elterjedni fognak. Egy 

ilyen gép egyetlen álló faszekrényből áll, melynek hossza 9 

láb, szélessége 3 láb , épen ily mély, s nyolez különböző osz- 

tálylyal b ir, melyek mindegyike homályosra festett Üvegajtó

val van ellátva. A 

tojásokatposztó- 

ra teszik, mely 

fölé forró viz fo

lyam vezettetik.

Nagyobb készü

letnél e folyást 

szivattyúk által 

eszközük, kisebb 

mértékben pedig 

a nehézség tör

vénye által, mely 

szerint a meleg 

viz részecskék 

fölfelé szállnak, 

s a meghűlt ré

szek leesnek.Egy 

teknöben folyto

nosan 108 fok C.

(S 6 2 5 fok R .)  

melegséget 

tartani.Ennekfö- 

lületéről mindig 

foly a viz a víz

hatlan posztóra, 

s egy cső úgy 

van alkalmazva, 

hogy a posztó 
külső vége a teknő fenekével össze van kapcsolva. A tojások 

egy vékony lepedőn a szekrényben fekszenek, melynek feneke 

ki van Iyukgatva. Az osztályok a költési készlet alatt oly ma

gasan vannak elhelyezve, hogy a tojások épen a vízhatlan 

posztóval érintkeznek, de mégis ngy, hogyaz osztályok mel- 

lékoldalai s a költőposztó között üres hézag maradjon. Mert 

ezen oldalfalak alacsonyabbak, mint a tojások hegye, azért a 

levegő, ha a fenékről fölfelé száll, szabadon folyhat tovább az 

osztályok szélein. A tojások 21 nap alatt ki vannak költvc. 

Huszonegyedik nap után a kifejlődött állatka keresztültöri a 

tojás héját, kijön, s eszik, mintha csak édes hasonmása költöt

te volna ki. A gép 2000 tojást fogadhat be egyszerre. Azon

ban a tojások mesterséges kiköltése csak azon cselben ajánl

ható, ha a csibék eladásra szánvák. Tenyésztésül a mestersé

gesen kiköltött állatok nem igen vagy épen nem alkalmasak, 

mert ritkán akarnak kotlani. —  Nálunk, Budán, a császárfiir- 

dőben tétettek kísérletek a mesterséges kíköltésre nézve. —

A t y ú k o k  s i a p o r í t á s a  n a g y b a n .

Ha előadtuk a módot, hogyan lehet a tojásokat mestersé

gesen kikölteni, szükséges tudnunk oly módszert is, mely által 

igen sok tojást szerezhetünk magunknak. —  Némethon igen

sok helyein a tyakok kizárólag csigák által tápláltatnak, s e 

czélra a csigatenyésztés rendesen gyakoroltatik. Egyébiránt a 

tyúkok minden figyelmes észlelője észrevehette, hogy a tyuk 

akkor érzi magát igazán jó l ,  ha az épen fölszántott mezőn 

vagy réten szabadon legelhet s mindenféle férget vájhat ki 

magának. Az csak balitélet, hogy a tyúkoknak egyedül mag

vakkal kellene táplálkozniok; ellenkezőleg sokkal jobban disz- 

lenek, gyakrabban tojnak, ha legnagyobb részben állati táplá

lékkal láttatnak el. Ezen körülmény miatt alkalma van a leg

szegényebb embernek is, ha csak egy kis földet nevezhet ma

gáénak , a nagyon előnyös tyuktenyésztést nagyban gyakorol

ni, midőn is a tyúkok eledele úgy szólván semmijébe sem kerül. 

Hol csigatenyésztés talán nem helyszerü, ott e következő mó

dot ajánljuk a tyúkok szaporításának érdekében: Ássunk egy 

tetszés szerinti árkot. Ha ebből a föld ki van hányva, tegyünk 

bele akkor vagy fél lábnyi magasságig rozs szecskát. Erre egy

rétegléganéjjön. 

erre ismét egy 

réteg föld; mely

re aztán vért, 

törkölyt, zabda

rát, beleket, rot- 

hadthustslb. kell 

hányni. Ezen a- 

nyagok az árok

ban nemsokára 

rothadásba men

nek át. és akkor 

millió és millió 

féreg és rovar

báb fejlődik ott. 

Hihetlen, mily jó  

esik a tyúkoknak 

ezen táplálás. Ez 

által rendkívül 

szaporák és erő

sek lesznek, s 

szép fényes tol

lakat nyernek, 

így aztán meg

történhetik, hogy 

minden emberna

ponként csirkét 

ehetik. Kevés

költséggel, melylyel a vért, s az állati hulladékokat beszerez

hetni, 3000 tyúkot lehet elegendő táplálékkal eltartani. —

A c s i g á k  a l k a l m a z á s a  h á r o m  f i ák  e t e t é s é r e .

Egy franczia mezőgazda azt ajánlja, hogy a tyúkok s más 

baromfiak olcsó s mégis jó  táplálására czélszerüen alkalmaz

hatni a házaikból megszabadult csigákat, mely eledel a neve

zett állatokat gyorsabban és jobban hizlalja, mint bármely más 

eledel. A csigákat korpával és vízzel lehet keverni. Azt nem 

lehet mondani, hogy nem volna annyi csiga, kivált némely vi

dékeken. A csigákat legczélszeriibben reggel harmat idejében, 

vagy napon át eső után lehet szedni, mit n gyermekek is meg

lehetnek. Voralbergbcn a csigák különös kertekben is nevel

tetnek c czélra. Ezen kertek 100 — 3000 négyszög öl kiter- 

jedésüek, s száraz füfölddel birnak. Egy ilyen kertre 15— 40,000 

csiga jön. Az etetés füvei és káposztalevelekkel történik. Azon- 

föliil a kertben erdei moha van halmokban , hogy a csigák hi

deg és meleg ellen megóvhassák magukat. Télen ezen halmok 

alá bújnak a csigák, s 2 — 3 hüvelknyire a földbe ássák ma

gokat. Innen is kilehet azokat szedni, s szekrényekben szalma 

között vásárra küldeni. K— i.

27#
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A PÁRDUCZ ÉS AZ ÓRIÁSKÍGYÓ.

A párducz egy foltokkal tarkázott nagy macska, Afrika 

lcgveszélyesb ragadozó állatai közé tartozik. A benszülöttek 

szentnek tartják, de a letelepült europáiak üldözik. E vakmerő 

állat, ha éhezik, megközelíti a majorok ólait ily alkalomkor 

azonban a farkasverem vagy csapda várja. Ez utolsó egy 

nagyszerű és nehéz fedelii ketrecz , melynek legbenső szeg

letében valamely baromfit megkötnek, a párducz bemegy érte, 

miközben a nehéz födél könnyen álló támját eltaszítja, a födél 

lezuhanik és ö fogva van. Most körülveszik a dühödt állátot, 

a ketrecz nyílásán át békókat vetnek lábaira, aztán kosarat 

szájára így megkötözütten egyiires kamrába viszik és hátsó lá

bát erős, egyik gerendához erősített lánczra kötik, aztán pe

dig vagy agyonlövik, vagy a kutyákat rá eresztik, melyek az

tán agyo marczangol- 

ják. .Nagy ellensége, az 

emberen kívül a pár

ducznak az óriáskígyó 

is. Az afrikai óriáskí

gyó a pythonkígyók 

családjához tartozik s 

bár nem oly nagy, 

mint az amerikai, mind- 

azáltal mégmíndig elég 

hatalmas arra . hogy a 

tigrisekkel , oroszlá

nokkal s párduczokkal 

megvívjon. Az óriás

kígyó t. i. egy fára 

tekerödzve várja pré

dáját s legyen a mel

lette elmenö állat, o- 
roszlán, tigris vagy 

párducz, hirtelen léte— 

kerül a fáról az állat 

nyakát szájával meg

ragadja s hosszú tes

tével úgy körül teke

r i ,  hogy annak csont

ja i zúznak össze, vagy 

lélekzete eláll és ineg- 

fulad. Ezután prédáját 

fekhelyére hurczolja és 

ott nyáklal bevonva e- 

gészen elnyeli — ez

elnyelés természetesen nem egy pillanat, hanem hosszabb 

idő alatt megy csak végbe.

Még egy ellensége van a párducznak, a gyíl (krokodil); 

hanem ezt már ö rohanja meg leshelyéből, mikor az vizlaká- 

ból a partra mász: ekkor t. i. éles körmével a gyíl szemeinek 

esik, kikaparja azokat, miután már könnyen elbánik vele.

P Á R I Z S -

— Jeneval Lászlótól. —

Alig van ember a* országban, ki ne hallotta volna hírét 

Párizsnak, Franczíaország fővárosának, melyet Európa szivé

nek is szoktak nevczgetni, melynek lázas lüktetései végig 
végig hulámzottak az egész földrész testén ?

Párizs, az ujabb kor Atheneje, előszűr divatával, azután 

császárja fegyverével hódítá meg Európát s jelenleg művelt

ségével uralkodik azon.

A francziák a 17—ik század végén kibontokozva a régi

homály ködéből, egész öntudattal kezdék meg szellemi, és 

anyagi mívelődésiiknek önálló nemzeti iránybani kifejtését. 

Holadásuk rövid időn minden népek szemeit magára voná, 

s vonzó példájuk után kezdtek indulni azok is , de a helyett 

hogy saját nyelvök , és nemzeti sajátságaik, tulajdonaik, 

iporuk és irodalmuk ki fejtetésében utánozták volna őket, 

mellőzve snját barbarnyelvöket eltanul-ták a francziákét el

hagyva parasztosnak nézett honi szokásaikat , a francziákét 

hozák be házaikba, nemzeti öltözet helyett franczía öltö

nyökbe bújtak, s elhanyagolva saját iparukat, irodalmukat 

a franczia könyvek és áruk járták európaszerte —  s így 

valódi müveitek helyett, csak álmüveitek-, közönséges után

zók,- divatmajmokká lettek. S később, midőn a valódi mű

veltség tiszta fogalmára jutva a népek saját nemzeti irányban 

kezdék művelődésüket kifejteni, hosiu harczot kelle nyítniok 

a franczía, és idegen szellem ellen, mely mai napig is egyre tart,

s habár Európa egyes 

népei óriási haladáso

kat tesznek is a saját 

nemzeti művelődés te

rén, Párizs és a fran

cziák még mindig u- 

ralgnak azok fölütt di

vatuk és műveltségűk 

felsöbbsége által.

Érdekesnek vélem 

azért, habár röviden is, 

olvasóimmal megis

mertetni Párizst, a di

vatvilág eme székvá

rosát, s eme leggaz

dagabb erű forrását 

az európai művelt

ségnek.

Párizs 35 ölnyi ma

gasan fekszik a ten

ger színe fölött egy, a 
Szajna folyó által be

futott téren. A folyó 

jobb partja valamivel 

emelkedettebb, a bal 

part pedigáradmányos 

talajjal bír. A környék 

kövületei, mészkökép- 

letei és jelentékeny 

kőbányái nevezetes 

földészi kutatásoknak 

szolgáltatnak tárgyakat. A folyó a várost keletről nyugatnak 

meglehetősen egyenlő két részre osztja, mintegy két órányi 

hosszúságban, és képez 3 szigetet, a legnagyobbikon épült a 

Cité, vagy óváros, Párizs legelső magja, csirája, melyből idők 

folytán oly nagygyá nölte ki magát, itt laktak az ország leg

régibb királyai a ma is fenálló J  u s t i c e palotában, itt áll a 

híres N o t r e-d a in e. Mindezekről alább. A Szajna két part

jait 32 hid köti össze, melyek közt legnevesebbek, a C o n c o r- 

d i a-h i d 90 ül hosszú és 7 öl széles , megjegyzendő hogy a 

régi Bastille (állomfogház) köveiből épült és 5  karcsú ív tartja; 

a J e n a-h í d 84 öl hoszu , 8 öl széles, 5 erős ivvel Napó

leon épitteté a jénai ütközet emlékére 1800 1813-ban,

egészen faragolt köböl és került 7 millió frankba; a szövet
ségesek 1814-bana légbeakarákrftplttetni; a S z e n t a t y á k  

hídja, kőoszlopokon álló 3 öntöttvas ívvel; P o n t  Ma r i é *  

előbb házak voltak rajta, melyeket 1788-ban rontattak le; A 

S z . M i h á l y  hid, 1383-ban épült s 1807-ben ronták le a 

rajta levő házakat; az U j- h íd  (Pont-neuf) 143 ül hoszu, 12‘, j 

öl széles közepével a Cíté-szigeten nyukszik, a világ legszebb
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köhidja, rajta áll IV. Henrik szobra, mely 1818-ban, a restau

rálta alkalmával ledöntött Napoleonszobor bronzábol öntetett. 

Ezek mellett büszkén említhetjük itt fel Budapest lánczhidját, 

inely 213 öl hosszú és 6 öl széles, két oszlop tartja, melyek 

a Dunában állnak, és a viz fenekétől addig, hol a lánczok raj

tuk nyugszanak 23 öl magasak, a híd talpa 6 öl és 5 lábnyi 

magason áll a viz fölött, úgy hogy alatta a gőzösök vigan úsz

kálhatnak ideoda ; a hídnak vas készüléke, egészen Londonból 

való, bele került 4 millió pengőforintnál többe. Egyike ez a vi

lágnevezetességeknek , csakhogy a világnak kisebb gondja és 

nagyobb annál, hogy sem szemeit reánk fordítani méltóztatnék, 

pedig még ha a budai alogut is elkészül, akár Párizs és London 

fiai is bátran eljöhetnek megnézni fővárosunkat, — lesz nekik 

itt is mit látni. A Szajna folyón kivül még egy kis folyója van 

Párizsnak, a Biévre.

A  város 3 mélföldnél nagyobb kerületet foglal el. Lako

sai száma 1315-ban csak 100 ezer volt, 1788-ban 509 ezer, 

1821-ben 763 ezer, 1842-ben 935 ezer, ma pedig 1 millió 

200 ezeren fölül áll és így az utóbbi 50 évben megkétszerezte 

magát. E növekvése a népességnek bármi nagynak Jássék is, 

még sem akkora, mint Uj-Yorkó Amerikában, hol a lakosak 

száma az utóbbi 20 év alatt megkétszerezte, s Pesté , hol az 

utóbbi 75 év alatt megnyolezszorozta magát. A város 12 ke

rületre van osztva, melyek mindegyike saját mair-rel (polgár- 

mester) bír, e kerületek mindegyike pedig újra 4 városnegyed

re osztatik. A város jövedelme 1835-ben már 44 millió fran

kon fölöl volt. 1716-ban 309 ulczával bírt 1845-ben 1300 

al, jelenleg pedig közel 1400 al.

A  számos nyilvános téréi közül legnevesebbek a Con-  

c o r d i a t é r  125 öl hosszú és 89 öl széles, minden utazók a 

világ legszebb térének ismerik e l, mert a maga nemében pá

ratlan kilátással gyönyörködtet, e tér közepéről a Tuileriák 

pompás kertje, a concordiahid és a képviselőház díszes hom

loka , hátrább a rokkantak egyházának kúpja, az elysée-í 

mezők, végre két fényes palota és az igen csinos Madelein- 

egyház láthatók. Az egész tér kövezetül földszurakkal (asphalt) 

van bevonva és bronzrácscsal kerítve. Este számtalan lámpa 

világítja , 8  gór (colossal) szobor ékesíti, melyek az ország 

fővárosait ábrázolják. Az elysée-i mezőkrei átmenetnél nagy 

márvány lovak, két ugrókul, a tér közepén pedig egy képirá— 

sós (híeroglyph) diszgula (obelísk) áll. A V an  d ó m é  tér 

legszabályosabb tere a városnak, alakra 8 szögű, a köriilálló 

házak cgyalakuak, corinIlii ékoszlopokkal díszítve; az előtt
14-ik Lajos lovagszobra ékesítő, mellyel is a forradalom leront

ván helyébe Napoleon 1805-ben 1200 zsákmányágyu érezéböl 

egy óríásoszlopot emelt, melyen saját szobra áll. A k í r á I y t é r 

(piacé Koyal) szabályos négyszögii; oszloplornáczokkal kö

rülvéve, igen kedvező benyomást gyakorol, közepén áll 13-ik 

Lajosnak a forradalom alatt lerontott, de 1829-ben újra felál

lított lovagszobra, korúitok a hársfasorak és virágágyak illa

tos árnyaban, — mellyek regénycsségét még egy szökőkút is 

emeli — töltik szabad óráikat a közel iitezák boldog lakosai. A 

g y ő z e l m e k  t e r e  (piacé des victoír) tajásdad aloku, mely

nek legnagyobb átmérője 38 öl. 14-ik Lajos kedvencze, La- 

f e u i l l a n d e  herczeg rendező cl e tért, egy lovagszoborral, mely 

kőplegesen a királynak a hármas-szövetségen vett győzelmét 

ábrázolá. A forradalom c szobrot is lerónia s helyébe egy fa- 

gúlát állíta, melyre vívott győzelmei voltak följegyezve, ezt 

1806-ban üesaix gór szobra váltá fel, ezt pedig 1822-ben 

ismét l l-ik Lajosé. Azon helyet, hol előbb a rómiiletes Bastille 

(állámfogház) sánczaival és árkaival, á llt, most az 1830-iki 

júliusi forradalom elesleinek szentelt J  u I i u s i oszlop és egy 

szabad tér, a Basiille-tór — jelöli. A M a r s t é r nevét a régi 

frankok által itt tartani szokott katonai öszpontositásoktól nyerő. 

Később a forradalom alatt a politikai ünnepeknek volt szin- 

hclyo s Francziaorszag történetében igen lisztes szerepel já t

szik; 16-ik Lajos itt esküdt meg az alkotmányra —  itt volt az 

augustus 10-ki szövetsógíinnep —  szóval, minden kormányok 

politikai csinfogásaik (demonstratió) színhelyéül váloszták. 

Most csak nagyszerű katonai szemlék tartatnak rajta. A tér 

hosszúkás négyszöget képez, hossza legalább 546, széles

sége pedig 273 öl. Vannak ezekenkivUl Párizsnak több téréi 

is , melyek szökökutaík, árnyas ligeteik-, művészi szobraik, 

emlékeik-és diadalíveikkel, megannyi virányok- és paradi

csomokként tűnnek fel a váras roppant köhalmazának ridegsé

ge között. Párizsban sem minden szép, ott is vannak ronda 

zugutezák, és por, csak hogy a por megközelőtölegsem akko

ra mint a Pesti, mert ki e részben valami európai nagyszerű rit

kaságot akar látni, már az északi szélben csak a Dorottya ntczáu 

és Dunasoron azután meg a Vácziuton menjen fölfelé egyszer.

Párizs legnagyobb disze és büszkesége a B o u l e v a r d -  

ok; nem más az, mint a régi város sánezok mentében majdnem 

az egész város körül épült fényes házsorok; közölök legkitű

nőbb az olasz és mont-martre boulevard , ezek a párizsi ari- 

stokratia és fényűzés kirakati színhelyei, itt mutatja be Párizs 

divatát a világnak, mely ismét aztán zsarnok parancsként, me

lyet mindenki bálványoz, járja be egész Európát, a világot ; 

kinek Párizsban litogatní valója van, az ide jö n , számtalan 

arszlánok járkálnak itt a sétányok siirii árnyékában fel s alá, 

mindannyi divatkirályokúl tűnve fel, kiknek önkényétől függ, 

hogy milyen szabású öltözetekbe buvjanak holnap, holnapután 

Európa divatliai. Ezeket utánozzák a mi arszlánaink is, kik nem 

átallanak szolgai utánzók lenni, holott eredetiek s egykor tán 

szintén irányadó divatkirályokká válhatnának, ha gyönyörű 

szabású nemzeti viseletűnket a világgal megkedveltéivé, min

deneknek szemeit magukra vonnák. A boulevard-okon vannak 

a legnagyobb áruhelyek, a világ minden kincseivel, a világ 

legszebb kirakatai, itt vannak a város leghirhcdcltebb vendég

lői és kávéházai, a legdivatosabb szabó, czipész stb. boltok és 

műhelyek, melyek egész gyárokhoz hasonlítanak.

Sétányain kivül vannak Párizsnak gyönyörű kertjei, ilyen 

a Tuillerie-kert, melyet mindkét felöl nagyszerű dombtér (tér- 

rasse) zár be, s számos görög hilregetani (mílhologia) szobrok 

őkesíinek, egyik oldalán magas fák csoportjai díszelegnek, a 

palota felöl pedig pázsítos virágágyak terülnek e l, számos 

ugrókutakkal. A Tuillerie palotát Medicis Katalin kezdte 

épitni 1564-ben, s később a királyok laka lett. A fianczia 

történetben nagy szerepet játszik. Benne tartá forradalom alatt 

a convent gyűléseit; a császárság alatt a kormányszékhelye 

volt; III. Napoleon pedig belől valódi császárilag feldiszitteté. 

Építése különböző korokon át történvén, az egész építményen 

semmi szép nincs, csak sajátos alakja állal tűnik fö l; homlok

zatának hossza 85 öl. A L u x e m b u r g  palota és kert Pá

rizsnak szinte egyik történeti nevezetessége; 1615-ben Medi- 

cís Maria építtette, s ez időtől, nevét töbször változtatá, 

s mindig herczcgek lakták; a forradalom alatt államfog

ház volt, s aztán a directorium-, consulok, a tanács és a 

pairek háza. 1848-ban pedig a Louis Blanr vezetése alatti 

bizottmány szőke. Ez időiül régi nevel visszanyerő. A  pa

lota igen szabályas nőgyszegalaku, belseje igen fényes dísz

lépcsőzetét remek szobrok őkesitik , s különösen figyelemre 

méltó, a tanácsülésterem, 320 egyént befogad, mely szintén 

szobrokkal ős falfestményekkel van diszilve. Kápolnájában több 

jeles művészeké közt Hubenstöl is vannak festmények. Az épü

let egyik szárnyában van a még élő művészek remekeinek mu- 

zeuma , melyek a művész halálával a Louvre-ba fognak vitetni. 

A palota körüli kert rendkívüli terjedelemmel, egy szökökuttal, 

több művészi szobrokkal bír, továbbá füvészi kerttel, fa- 

növeldével és egy nagyszerű üvegházzal. A kert sorfáinak 

kellemes árnyékában a sétálóknak soha nem apadó tömege 

látható. A P a I a i s II o y a 1-t (Király palota) a hasonló nevű 

lőrén még Rirhelieu bibornok épületé 1629-ben, ki is itt va
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lódi fejdelmi fényű udvart tartott s halála után 13-ik Lajos 

királynak hagyományozá, azon foltét alatt, hogy az mindig a 

királyi család birtokában maradjon. A forradalom alatt a nép

mozgalmak gyülhclye volt. Az Orleani herczeg Iefejeztetése 

után 1793-ban annak hitelezői foglalák el. Legújabban ismét 

feldiszíttetett s jelenleg Jeromos herczeg lakja. A palotának 3 

udvara van, melyek leghátsója a kertet fogja körül bérboltjai

val, melyekben szintúgy forr a föld mindenféle nemzeteiből álló 

sokaság, bámulva az azokban felhalmozott kincseket. Minden 

arany-és kristálytól fénylik it t , a divatnak és gyönyörnek 

minden tárgya föllelhetö; itt székel a divat versenyezve a kö

zönség kegye u tán ; kávéházok, éttermek, olvasószobák, szín

ház stb. mind együtt található. Az Orleancsarnok térés sétányt 

képez, melyet 300 láb magas kristálykúp világit meg. Minden 

található itt, mi csak az élet szükségei- és kényelmeihez meg- 

kivántatik. E palota Montpensier csarnoka végében van a 

T h e a t e r  f r a n c a i s ,  melynek dóriai oszlopzatu homloka 

a Richelien utczáranéz; előcsarnokában Voltaire mellszobra 

látható; 1500 nézőnek adhat helyet. Ez talán a világ legelső 

színháza, ily lökélyü drámai személyzet nincs a világon sehol; 

itt daljátékot soha, csupán vígjátékot és drámát adnak, ez utol

sóban legjelesb tagja a világhírű Rachel A kormány ez inlé— 

zetet 200 ezer frankkal segélyezi évenként.

A L o u v r e  Paris legnagyobbszerü palotainak egyike, 

nagyszerű kivitele s gazdag belső elrendezése ügyes építészre 

és egyszersmind hatalmas fejedelemre mutat, ki palotát akart 

építeni, mely a maga nemében páratlan legyen. 1204-ben épült 

már s államfogház volt s mostani alakját I. Ferencz franczía 

királytól nyeré, ki is 1511-ben kezdé építtetni IV. Henrik 

a Tuilleríákkal akará azt összekötni — utána majd minden ural

kodó épített rajta, még végre I, Napoleon fejezé be 1812-ben

III. Napoleon pedig csakugyan összekötő azt a Tuilleríákkal, 

melyektől csak egy árok által válosztatott e l, s most az a vi

lág legnagyobb csudái egyékének tekinthető. Udvara vajmi 

fólséges lálmányt nyújt —  szabályosan épült gyönyörű oszlop- 

zatos paloták zárják b e , kívülről is oszlopzatos homlokzatok

kal; belső udvara földszurokkal (asphalt) van bevonva, köze

pén egy pázsittal s 8 nagyszerű bronzlámpával, egy szökőkút 

fog még ásatni és I. Ferencz lovagszobra felállíttatni. Ez épü

letet 14-ik Lajos óta nem laklak m;ír a királyok, de raktára 

lett az általuk összehalmozolt műkincseknek, mint nagy festők 

remekei-, ódon (antik) és ujabb szobrászmüvek-, görög, ró

mai és egyplnsi régiségeknek —  mik állal az a fold legelső 

csudájává lett. Az ódon szobrok muzeuma 500-nál löbb mü

vet b ir; egy más muzeum van a 16-ík, 17-ik század szobor

müvei számára. A festészeti muzeum hiven képviseli a külön

böző iskolákat. A régiségtár 9 nagyteremben van. Van ez 

épületben egy könyvtár is, de nem nyilvános.

A P a l a i s d e j u s t i e e a  cítészigelen a régi franc ki

rályok laka, Hugó Capet lakott benn első. Károly adta át 

a helyhatóságnak. Homlokzata ujan ékesítve doriai oszlopok

kal, több művészi képleges ábrakat mutat, térés udvara nagy

becsű aranyozott ráczozattal bir. Ralszárnyában van az úgy 

nevezeti Pas-I’erdus nagy terem, mely 40 öl hosszú és 15 öl 

széles, régi szűk ablakai mialt nappal is homályos; az épületnek 

számos falfestvényekkel faragmányokkal slb. diszitett termei 
vannak. Töbk törvényszékek széke, s egy rendöriroda is van 
felállítva benne.

Nagyszerű lerc Párizsnak még az Elisée-i mezők, sok 

nevezetességekkel jeleskedve; számos szökőkutak ékesítik 

1066 öl hosszú lerét, ilt áll a nagyszerű lovarda, a léli 

kert, szökőkutlal belsejében, tele különféle külövi (exoticus) 

növényekkel, melyek lélen át iszöldelnok, s hol tánczvígalmak, 

hangversenyek adatnak; több nyári paloták állnak még e té

ren, nyári lánczvigalmak larlására, melyeknek tiindéries fényét 

lehelten szavakkan visszaadni; mindenki ide siet ki a gyönyö

rök és szép nők bálványzója; ez utolsók kecseit öltözékeik 

még inkább ingerlőkké teszik, s lőréiteknek és inadelaine-knek 

is hivatnak. — Nappal fürge csinos nép lepi az egész tért, 

melyet este légszeslámpák vílágílnak meg —  s ide toliul ilyen

kor minden, ki csak valódilag élvezni akar. E térem áll a folyó 

évi május 15-kén megnyitott ipárműkiállitási kristálypalota is.

A várost ékésitö négy diadalívek közül kitűnik a XIV. Lajos 

győzelmeit megörökilő S a i n t-D e n i s-kapu, egy nagy is kél 

kisebb mellék boltívvel; 13 öl magas 9 '/2 öl széles —  mű

vészileg igen jelentéktelen mű, tetején XIV. Lajos lovagszob

rával. Az A r c - d e - T r i u m p h  de l’E t o i l  tagadhallanul 

Európa legnagyobbszerü diadalive a forradalom s Napoleon 

győzelmei emlékét dicsőíti; egy nagy és két kisebb mellék 

boltívvel; négy homlokzata képleges (allegóriái) ábrázolato

kat mutat vonatkozólag Napoleon korára, a békére, füldmi- 

velésre és Francziaországnak 1814-iki védelmére Európa ellen. 

Ezeken kívül Napoleon több csatáit láthatni kisebb alakzatok

kal. Az ivbolton a tábornokok és csaták nevei olvashatók; 

belől lépcső vezet az építmény föllapjára, honnéta leggyönyö

rűbb kilátás kínálkozik.

Párizsnak minden épületei közül legméltóságosabb és 

legnagyobbszerü a N o t r e ü a m e ,  Párizs legrégibb egyháza. 

Fekszik , a Cité-ben, vagy is óvárosban , a Szajnaszi- 

get, keleti részén. Egy légi romai pogány templom helyére 

365-ben keresztyén egyház épült; késöb a 6-ik században 

még egy más egyházat emeltek mellé, 1165-ben pedig e 

kellő helyére építendő nagyszerű egyháznak Sándor pápa tetle 

le első alapkövét, ki is akkor, mint menekült, Francziaorsz:íg- 

ban tartózkodott. Az egyház tervét Maurice de Sully készítő, 

az épilés költségeit a párizsi püspök viselte. E középkori re

mek és csodamü közbejött akadályok gátló befolyása miatt 

300 éven át épülhetett csak fel — 1419-ben fejeztetvén az 

be. Egész könyveket lehetne irni építészeti becséről és azon 

szobor- és dombormüvekröl slb., melyek ékesítik. Ajlainak 
küszükbén különféle vallásos történetek látszanak ábrazolva, 

többek közt az egyikén egy ember viszontagságai, ki magát, az 

ördögnek irásilag elkötelezte. Az épület minden legkisebb 

részében a legszebb arány és öszhang vehető észre. Főhom

lokán három nagyszerű ajtó vezet be, melyek fűlött nyúlnak 

égbe világhírű tornyai, messze a város felelt, melyekről egész 

Párizs belátható; e tornyok egyikében van egy harang, melyet 

csak rendkívüli alkalmakor, milyen a forradalom, lázadás nagy 

tűz stb. szoktak meghúzni s erőteljes tompa hangja mesziröl 

kivehető. E harang súlya 320 mázsa, egyedül szive nyom 2 

mázsa 79 fontot. Felszentelésénél XIV. Lajos és neje voltak 

kereszlszülei. Ez egyház födelét, melynek készítéséhez egész 

egy gesztenye erdőt ki kelle vágni, mai nap is erdőnek hívják, 

s rendkívül nehéz ólomlemezekkel van beborítva. Az épület 

alapilagegy latin keresztel ábrázol. Relseje, mely egészen már

ványnyal birítotl két sor oszlop-és 120 ivtornáczra oszlik ; 

énekkarzata (chorus) egyike a legszebbeknek, s az egész egy

házban a legszebb rész, melynek fallapjain Jézus életéből lát

hatni több jeleneteket, mind a legnagyobbszerü kivileiben. 

Legtöbb figyelmet érdemel azonban a főoltár mögött Krisztus 

keresztlevétele Coustontól fejérmárványból. A forradalom alatt a 

fülkékben álló királyszobrok közül löbbet összetört a nép, de 

melyeket I. Napoleon újra felállított.

A S a i n t  E u s t a c h  loghílogatollabb egyház, ámbár 

építészete különböző elemekből összetéve a legnagyobb ellen

téteket egyesíti: mindaxáltal nagyszerű benyomást gyakorol. 

Énckkarzala több remek szoborral jeleskedik, 10 0  láb ma

gas föboltozalát hosszú oszlopok tartják , melyeken középtá

jon karzat fut körül. Az ablakok becses üvegfestménynyel
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bírnak. Kevés képei 

közt több remeket 

számlál, de legtöbb 

becsre méltatják fa

ragott müvii szószé

két, mely a forrada

lom alatt került ide 

Notre-Domeból. Or

gonája is legszebb e- 

gész Párizsban. Föld

alatti boltjaiban több 

neves férfiak tetemei 

közt nyugszik Col- 

bert-é is, Mirabeau-é 

szinte itt volt mielőtt 

a Pantheonba vitték.

Forradalom alatt ez 

egyházban tárták az 

É r t e l e m  ünnepét.

Ujabb egyházai 

közül kiemelendő a 

IV o tre-D  a m e de 

L o r e t t e , mely 
i 823-ban lön befe

jezve, túlzott, egy

házhoz nem is egé

szen illő csínnal, és 
a BI a d e 1 e i n e- 

egyház, nagyzszerü 

épület, I. Napoleon 

épitteté s a H i r 

t e m p l o m á n a k  

szánta. Van Párizs

nak ezekenkivül még 

számos egyháza, me

lyek közt a protes

tánsok is több kitű

nőt bírnak. Örö

mest említenék fel itt fővárosunk templomai közül is leg

alább összehasonlítás végett, de fájdalom, fővárosunk e részben 
nem dícsekhetík semmi kitűnővel, máskép lesz ez, ha a nagy

szerű Lipót templomjjelkészülend, valamint a Dohány-utczában 

épülőben levő zsidó templom is egyik legnagyobb dísze le- 

endne fővárosunknak, ha oly eldugva nem volna. — A vá r os 
háza (Hotel 

de vilié) ré

gi épület, 

melyet Lajos 

Fülöp majd

nem egészen 

alapjaiból új

ra épittete.

Sz ámos  u- 

jabb reme

kekkel ősré

gi emlékek

kel bír, miu

tán ez épület 

a f r ancz í a  
nép történe

tében nagy 

szerepet já t

szott, többek 

közt 1830- 

ban itt kiál— 

ták ki az Or-

leaniherczegetazor- 

szág tábornokának, 

1848-ban pedig az 

ideiglenes kormány 

is itt neveztetett ki 

és igtattatott be. —  

Rajzunk Párizs képét 

mutatja, előtérben a 

városházzal, e mellett 

balra a Szajna folyó 

hídjaival és a Cité szi

geten, a hasonló nevű 

óvárossal, melynek 

házai közül a Notre- 

Dame emelkedik ki 

nagyszerű tornyaival.

P a la is  d’ In  st i - 

t u t  a Louvre -val 

álellenben, melyei is 

némi öszhangzatot 

látszik képezni. Hom

lokzatán egy éjjel vi

lágilottóra áll,főépü

lete közepén kúp e- 

melkedik föl. Két fél

körben nyúló szárnya 

egy előtért fog be, 

melynek két szép 

ömlényén gór (co

lossal) érczoroszlá- 

nyok szájából bu- 

gyog a tiszta víz. Az 

épület nagy teremé - 

ben az akadémia tartja 

gyűléseit. Van még 

benn két könyvtár is 

az egyik a Biblio
thèque de l’Institut 

100 ezer kötettel, a másik, 150 ezer kötetnyi. Mazarín könyv

tára, ki is e palotát építtetni kezdé. —  P a l a i s d e s  b e a u x  
a r t s  (szép művészetek palotája) rendeltetését már neve mu

tatja; két udvarral b ir , a másodikban, valamint bent a ter

mekben is számos római, görög, és góth emlékek, továbbá 

képcsarnokok és építészi csarnokok láthatók. Több művész fes
tők tartanak 

itt előadáso

kat, Pá r i z s  

egyikfődísze 

ez épület. — 

A bank épü

letét nem 

anynyira mű

vészeti ne

ve zetesége, 

mint fontos

sága miatt 

említjük fel. 

Miután 1818- 

ban minden 

kerületi ban

kok a pári

zsival egye- 

sittettek, for
galom bán le

vő tőkéje 

mintegy 400



Napoleon Lajos tiszteletére a sereg tisztjei tánczvígalmat, me

lyen 800 zenész 4 osztályra osztva működött a nélkül, hogy 

egymást háborították volna; a vendégek száma 15 ezerre 

ment. A k i r á l y i  z e n e é s s z o v a l a t i  iskola stb. stb. stb.

A  tudós, művész, és egyéb lársulatok száma is meg felel 

Párizs jelentőségének. Megemlítjük itt a f r a n c z i a k i r. in 

t é z e t e t  (Institut) melynek épületéről már fönebb szóltunk. 

Egyébb tudományas intézetek köziil kiemelendő a f ü v é s z- 

k e r t  (Jardin des Plantes) a Szajna pal partján; füvészgyüj- 

teményén kívül, mely 5« ezer növényen fölül számlál, ásvány- 

és a világ minden részeiből összeszedett állat-gyüjteménynyel. 

Az egész kert három főosztályra válik, egyik a fáké, másik a 

füvek-virágok-és bokorneinüeké, a harmadik az élő állatok 

számára van berendezve. A nagyobb állatok, mint elefánt, szar- 

vorru, Gíraffe külön külön lakkal bírnak; a ragadozók mint az 

oroszlán, tigris, hyena, külön épületben egymással összefügget- 

len vaskalitokban laknak. A majmok egy magán körépületben 

vannak. A kígyók, gyílok (crocodil) stb. —  a hüllők gyűjte

ménye sok ritkassággal jeleskedik. Ez intézetnek van egy 

Cüvier által rendezett összehasonlító boneztani tereme és 

könyvtára, mely 35 ezer, mind természettudományi, kötetet 

számlál.

Művészi gyűjtemények közül jeles a Louvre-ban az 1500 

darabból álló képtár; a Luxemburg és Royal paloták is bírnak 

jeles képgyűjteményt.

A Paiais Royalban levőTlieatrefrancaís-enésMontansier-en 

kívül jelesek még azOdeon színház, kisegítő intézete a Thea- 

tre Francais-nek. Itt képzik ki magukat Krancziaorszagnak 

mind színészei, mind színirói; az épület 1600 egyént fogad be 

és évenkint 60 ezer frank segélyben részesül. Gyönyörű kül

sejét képünk eléggé feltünteti. A T h é á l e r d e  l’A m b i q u e  

C o m i q u e, drámákat, melodrámákat és tündéries darabokat
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Odeon színház-

ád s 1900 nézőt fogadhat be; az o l a s z  s z í n h á z  rendkí

vüli fényes berendezéssel, szín- és vígjátékot vigoperát több

nyire olasz nyelven ád , 4 sor pompás páholylyal bír és 1200 

nézőt fogad be. Ezt látogatják a legrnagasb ranguak ; a T h é á- 

t r e  C o m t e  szemfényvesztő, paprika jancsí-féle darabokkal 

leginkább csak a gyerekeket mulattatja; a T h é ; î t r e  L y 

r i q u e ,  mindennemű operák, drámák, melodrámák, tánezjá- 

tékok, tündérdarabok, és népszínművek (Vaudevilles) hazája; 

a Szí. Márton kapu színház, 1800 nézőt fogad be; aSer aph í n  

sínház, bábuszínház gyerekek számára; a Théil tre des V a r í- 

é t é s  1245 nézőnek ád helyei népszínműveket és bohózatokat 

mutat,legjelesbvigjáiékosa Arnal; az Opéra  c omi que ,  leg
szebb színház Párizsban 1500 n é z ő  számára, az állam 250 ezer 

frankkalsegitis vig operákat ád. Gr and  Opér a ,  homlokzata 32

A N A G Y  V IL Á G  K K P K K B K N . V I I .  F Ű Z ,

öl hosszú, a lő  terem 16 öl széles 2 ezer lelket fogad be, mely 

is 1853-tól pazar fénynyel van kiékesitve, kivilágítása is je— 

jeles. Itt csak operákat adnak s a legjobb művészeket számlálja 

tagjai között; itt adják tán a világon legösszevágóbban az 

operát és tánezjátékot; zenekaránál tökélyesbet csak gondolni 

setn lehet. E színházat az állam évenkint 600 ezer frank se

gélyben részesíti. Párizsban a működő színészek összes száma 

a 3 ezeret meghaladja. Pesten a nemzeti színház összes sze

mélyzete mintegy 200 tagból áll. Csak ebből is látható, milly 

roppant város lehet az a Párizs.

Párizsban 23 különféle alapítványu könyvtár, közli 

csak 9 nem nyilvános. Legnagyobb a császári könyvtár ü 

millió kötettel és 400 ezer rézmetszettel; a Szt. Genowéva 

könyvtár 250 ezer kötettel és 30 ezer kézirattal; a Mazarin 

könyvtár 150 ezer, a fegyvertárí könyvtár 180 ezer s az Insti- 

tut könyvtára, melyet már említőnk, 100 ezer kötettel 

stb. stb. —  Nekünk is vannak könyvtáraink , a pesti egyetem 

könyvtára mintegy 75 ezer, a muzeumé pedig megközelíti a 

100 ezer kötet.

Párizs városát számtalan szökőkutak és buzgárok ékesí

tik, ez utóbbiak közül fölemlítjük a Moliére és Ríchelieu nevét 

viselőket.
Ez egész roppant várost bástyaeröditvény kerétí be, mely 

Lajos Fulöp korában Thiers országügyérsége alatt épült, —  s 

igy többé a város nem fogna oly könnyen az ellenség hatal

mába esni, mint 1814-beu.

Hogy mily roppant nagy Párizsnak ipara , onnét is kitű

nik, hogy csupán gyáraiban 150 ezernél több munkás foglalko

zik ; kitűnők a párizsi ékszerek, papir, művirágok, fegyver, 

különösen pedig a porczellánáruk, és szőnyegek; itt van a Go- 

belinszönyeggyár, a császár költségén, mely csak királyok 

számára dolgozik, s árui nagysága- és szépségével nem verse

nyezhet semmi; híresek a párizsi tűkörgyárak is , egyedül 

ezekben több dolgozik ezer munkásnál. Iparának egyik legna

gyobb remeke, a kristálypalota, mely folyó évi május 15-én 

nyittatott meg az ipar és művészet remekeinek kiállítására, mi

lyen csak három van az egész világon, Londonban , Uj-York- 

ban és itt. E nagyszerű épületnek 1853-ban marczius 8-án 

tevék le első alapkövét az elysée-i téren s már 1855-ik évi 
május 15-én megnyittatott a világ kiállításnak. Az óriási épü

let 16, 167 öl területet foglal el, fő homlokzata 135 öl hosszú, 

s 19 öl magas. Az épület alakja hosszúkás négyszög, külső 

fala kőből épült, melyen 360 nagyszerű ivablakok bocsátják 

he a világosságot két sorban, mert az építmény emeletes. Te

teje hengerded, az üvegházak ablakaihoz hasonló, vasfoglalatu, 

csupainerö üvegből áll. Belsejét az épület egész hoszában há

rom nagy üveg boltozat képezi, melyek egyszersmind az épü

let tetejét alkotják: egy középső nagyobb és két kisebb mellék- 

bolt; mindezeket vas oszlopok tartják. A belső tért a fönebb 

említett 360 nagy ablak, és az üveg bolttetö világosítja meg. 

A középen álló főbejárat császár kapujának hivatik s egész 

egy diadalivet képez, melynek tetejét ékes szobrok ékesítik. 

Bent a világ kiállításon legtulnyomóbban, van képviselve An

golhon aztán Francziország és Belgium; Magyarországból is 

vannak, kitűnők ezek közt a borok, és a herendi porczeilán 

gyár készletei.

Hogy Párizs nagy kereskedéssel bír, azt abból is tudhat

juk , mert pesti boltjaink egy része is innét látja el árukkal 
magái.

De bármi szép legyen is Párizs, s bár tizenkét akkora, 

mégis regényes fekvés és a vidék szépségére nézve nem ver

senyezhet a mi szerény Budapestünkkel. A Szajna partja szép, 

a mi Dunasorunk gyönyörű lánczhidjával, — kivált ha a kikötő 

hely és a Dunapart kiépül, meg ha azokat az épen oda nem 

illő félszereket onnét a Lloyd épület mellől máshova mozdíta

nák — —  sokkal szebb leend. S mennyivel boldogabb nálunk
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az élet —  a többség, a tömeg, a nép. Fővárosunk távolról 

sem ismeri azon nyomort, melyet a fölös ember számnak 

egyetlen pontba gyűlése magával hoz; nincs nálunk annyi 

ápolást váró tehetlen szegénység, s munkát nem találó százerek, 

melyek a hatóságnak, sőt az államnak annyi gondot adnak, 

nem zsibbasztják községi életünket —  mi még nem ismerjük a 

prolatariátust. Párizsban a szegénység sorsa könyitésére a 

kormány szabott árak határa közé utasitá a kényért és egyéb 

legszükségesebb élelmi czikkeket s III. Napoleon, hogy kere

setre nyújtson alkalmat, nagyszerű munkákat kezdett meg; így 

államköltségen egész utczák háztulajdonosait kibecsülteté —  

természetesen nyereséges áron —  s az alacson házu zigzug 

utczákategyenesreszabatva palotákkal épiti k i,  a Louvre-t a 

Tuillerie-palotával egy épületté kapcsoltatja össze. Ez által 

természetesen a város is tetemesen szépül, a szegénység is 

keresethez jut, s az állam nagyszerű jövedelemforrást nyer az 

építendő házak bérében; mindazáltal e rendkívüli költekezés 

az állam részéröl mindenesetre nagy áldozatnak tekinthető.

A minden ily nagyvárosban otthonos, nagyszámú szegény

ség sorsának enyhítésére Párizs számos kórházakat, ápolóinté

zetek, lelenczházakat (már Í640  óta) bölcsődéket, életbizto-

sitó intézeteket téboldákat, síketnémaíntézetet, mely a világon 

legjelesbnek mondatik, mutathat fel; számos játékony társulatai 

közt kiemelendök a j ó t é k o n y i r o d á k  , milyenek a város mind 

a 12 részében találtatnak, a z  a n y a i  s z e r e t e t  t á r s u 

l a t a  elhagyott gyermekek felnöveltetésére, az e m b e r  b a 

r á t i  t á r s u l a t  (Société philanthropique) és egy társulat 

a f o g l y o k  s e g é l y e z é s e - é s  k i s z a b a d í t á s á r a .  A 

közbátorság és rend jeles lábon á ll, melynek fentartásában 

számos és ügyes rendőrség foglalkozik. A város tisztán tartása 

és csinosítása a város fögondja, s e rovatokra hihetlen nagy

ságú összegeket költ. Párizsnak vannak fürdői, de melyek csak 

berendezésre nézve érdemelnek említést, gyógyforrásokban 
Párizs szegény lévén.

De ki tudná Párizs minden nevezetességeit elöszámlálni ; 

kénytelenek vagyunk azért a legjelesbek rövid ismertetésével’ 

megelégedni, s miután Párizs leírását diöhéjba szorítva meg- 

kisértők, a változatokban és sajátos vonásakban oly dúsgazdag 

párizsi élet ecsetelését e munka következő füzeteire halászi

juk el.

— G ró f F á y  I s t v á n -  uralkodó m áltai nagyrcnri vitézétől. —

Magyarok! e névnek említése, mindenki előtt, ki a hazai 

művészetnek pártolója és kedvílö je , valóban szent! Igenis! 

Csermák, a Nagy Csermák, volt a magyarzene klassikus Bet- 

howenje. Játékban Lavottát, Biharit, mindegyiket felülmúlta, 

párja még eddig nem vala, compositíóiban pedig senki meg- 

sem közelíti!

Csermák születését homály fedi, ö magát így irta a lá : 

Anion Csermák, Edler von Luid et Bohans; annyi bizonyos, 

hogy cseh földről jö tt honunkba; de születését némileg mindig 

titkolta. Vannak azonban adatok, mik szerint ö a Trencsín 

egykori örökös főispánjának, és az aranygyapjas rend vitézé

nek , Ulésházi István grófnak, és egy főrangú cseh hölgynek 

természetes fia volt; Csermák maga Illésháziról mindig tisz

telettel szólt, Ilásházi pedig öt tegezte; de más adatok is 

vannak, mik nem mind közölhetők, melyek szinte oda mutaluak, 

hogy ö Illésházivér vala. Akár mint legyen a dolog, elég az 

ahhoz, hogy Csermák körülbelől i  798—ik év körül jelent meg 

Bécsben, és akkor az egész közönséget elragadta hegedűjáté

kával; karnagy is volt, de rövid ideig, onnan Pozsonyba jött, 

mint karnagy, Pestre szintúgy, de ez mind hamar elmúlt, ö 

lekötve szolgálni nem akart, csak hangversenyeivel bájolta el 

akkor az egész müveit világot; a franczia követ mindent elkö

vetett, hogy öt Párizsba vihesse, de Csermák Illésházi egy sza

vára e fényes ajánlatot el nem fogadta, és Magyarhonija jött.

Még akkor magyar nótáról fogalma sem volt! csupán 

Hayden, Mozárt, Viotti müveit játszotta legnagyobb tokély- 

lyel! Pesten létekor egyszer látogatasra ment Grasalkovits

herczeghez Gödöllőre, hol duetteket játszott Amadé gróf 

akkori híres zongorásszal. Ebéd alatt egyszer csak megje-, 

lenik a híres Bihar., —  Csermák meghallja , —  sírva fakad , 

és e pillanattól fogva, búcsút vesz az eddigi zenétől, melynek 

eléadásában akkor egész Némethonban párja nem vala, és ma

gát egészen a magyar nemzeti zenének szenteli. Fölkereste 

Lavottát, ki ka auza vala, és pár év múlva, mint egy meteor, 

mint egy hódító Julius Cézár tűnik fel magyar zene 

egén, melyen páratlanúl ragyog, mintelötte senki, és talán 

utána is nehezen valaha! Alig volt magas család, alig volt 

ünnepély, hová Csermákot megnem hívták, az Eszterházi, 

Grasalkovits, Károlyi, Illésházi, Barkóczi, Sztáraí, Pálfi, és más 

családok vetélkedve ragadták ünnepélyeikhöz. Történt azon

ban, hogy egykor Egerbe ment, az akkori érsek meghívására, 

hűl szinte magát produkálván, beleszeretet egy főrangú hölgy

be, ki fájdalom, szerelmét nem viszonozta; s ez volt első 

csapás lelkére, azonban bizonytalan reményt adván neki a hölgy, 

Csermák akkor Koly Jánoshoz ment Izsipre Zemplin megyébe, 

kinél legszebb darabjait irta, és kinél 4  évig lakott! Négy év 

után, ismét közelitett szerelme tárgyáhaz, kitől azonban vég

kép visszautasíttatott. E csapás mélyen hatott szivére, az em
ber mindig komolyabb lett! végre megőrült. így tébolygott 

aztán, az egész hazában faluról falura, egy helyről a másikra, 

hol itt, hol ott, legszebb magyarjait írván, melyek fájdalom na

gyobb részt elvesztek. Sokszor legszebb nótáit valamely csár

dában, korcsmákban, pásztor-tanyán, néha a legfinomabb 

szalonokban irta. Razsitskánal Veszprémben, Badits Marczí czi-
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gánynál, és az öreg Patikháriusnál gyakran megfordult; szinte 

úgy Jászón is , a Prémontré-i kanonokrend prelátusánál, Zá- 

ziónál, és felsö-Magyarország nagyobbcsaládjainál. —  Cs. 

szerzeményei tele vannak a legmélyebb zenészeti klassikus 

becscsel, és még is mindenikböl a legnagyobb nemzeti ere

detiség tűnik ki. Lavotta és Bihari nótáiban többnyire csak 

magyar; de Csermák magyar is, és egyszersmind Bethowen- 

mély zenészeti tapintatával is bir. Vegyük fel csak a híres 

mole magyarját. melyet Molique hegedüvirtuóz is betett ezen 

hangversenyében, egy hegedűre orchesztrum kísérettel: Erin- 

nerungen an Pest! kérdek minden embert, ki a zenétérti, 

lehet e ennél valami fölségesebb! Midőn én és Erkel e ma

gyart hallgattuk Pesten, mindketten sirtunk! és a csodálko

zástól szólni nem tudtunk. Hát a Búcsúja Es durban, hát Első 

szerelme, hát páratlan toborzói, Jurátus-nótái, és kimagyaráz- 

hatlan frissei. Szinte megfoghatatlan az ö lánglelkének su- 

gullata! Ha az ember most régi magyart hall, többnyire elunja, 

mint már nem a mostani szellemhöz valót, de bezzeg nem igy 

van ám Csermák remekeivel, itt classikus lélek uralkodik, és 

a zeneértö, és igaz magyar szellemű ember szinte megrázko- 

dik, ha ezt hallja! Ha kedvez az ég terveimnek, majd meg

mutatom egyszer a világnak, ha szerzeményeit közleni fogom, 

igazam van-e!
Én Biharit soha sem hallám, sem Lavottát, de igen is 

Csermákot, igaz, hogy még akkor gyermek valék, de már 

volt zenészeti felfogásom; Mintha csak most is hallanám; 

•rróf Dessewffy Ferenczhez nevelőmmel, kimenvén Miskolczról 

Edelénybe, épen a templomban zenészi misepróba volt, mely

nél az öreg gróf orgonáit, a mint véletlenül egy rongyos kol

dus a chórusra feljön, a zenét hallgatja, és fejével sokszor 

helyeselve integet. A  gróf már koinornikja által épen ki akarta 

parancsolni, a mint Zomb József, kassai zenetanitó, egykori 

l'elejthetlen mesterein félrenézvén, és a koldust megpillantván, 

a grófhoz ugrik s felkiált: „Méltóságod! az egekért, tudja-e 

ki ezen koldus; senki más, mint a híres Csermák!“

Bezzeg nem kellett több, ott hagytuk az egész chórust. 

és mintegy diadalmi menettel nem vittük, de emeltük Csermá

kot. A kastélyba érvén, a gróf megfürösztette, körmeit levá

gatta, kifésültette, legdrágább ruháit neki adván, pár órane

gyed múlva, Csermák csinosan, urias külsővel jelent meg 

köztünk! Víselete Csermáknak illedelmes szalonias volt, az 

asztalnál a legszebben viselte magát, csupán ha zenéről volt 

szó , beszélt okosan, de mihelyt e mezörül eltértek, azonnal a 

Szűz Máriával, báró Podmaniczki pipáival, s isten tudná , mi 

mindennel tépelödütt. Ebéd után nyugodtan itta a kávét és pi

pázott a kandallónál, a mint a gróf oda menvén, szépen kérte, 

hogy játszanék valamit, de Csermák semmikép nem akarta azt 

tenni. Zomb úr azonban tudott a gyöngéjére tapintani, azt 

mondván: „Csermák úr azért nem akar játszani, mert nem 

tud.“ —  Erre Csermák felugrott, „Micsoda, én nem tudnék!“

— s ezzel kezébe vette a hegedűt. — Nagy é g ! —  mit szól

jak , hogy fejezzem ki magamat! — Itt a toll kiesik kezem

ből. így hegedülni soha sem hallottam, de nein is fogok többé! 

Hallám Európa minden nagy hegedűsét, de ily vonást soha 

sem! DessewITi hozzám fordult, és monda: „Öcsém, Rodét 

hallám sokszor Párizsban, de ily vonása még sem volt! nem 

sirt, nem rítt, de jajgatott a hegedű kezében, az aplikaturá- 

ban oly t i s z t a  játszott hangokat adott, minta fiilemile. Es midőn 

a toborzót kezdte és czifrázta. azt gondoltam összetöri azt a 

hegedűt, a frisseket mint a villám, úgy levágta! Ki nem hal

lotta , fogalma sem lehet róla! a legroszabb czigányhegedűn 

is elragadta az embert! Mélyen halgaltunk, ki s irt, ki bámult, 

ki majdnem a bőriből ugrott ki örömében, és én akkor gyer

meki, de igaz magyar szivemmel hozzá ugrottam, és kezét 

megcsókoltam, mire az egész társaság vivátozott nekem! 

Akkor egész nap játszott éjfélig, egyiket a másik után, másnap

coinponált, 2 lassút és egy frisset, a templomban is hegedült. 

Azonban egyszerre csak eltűnt, senki sem tudta, hová! A  gróf 

mindenfelé kerestette, de hiaba! Ez igy folyt több évekig! 

Végre egy kocsmában halt meg, halála előtt írta halhatatlan 

Esz moll magyarját e czimmel: Csermák halála , de csak az 

első részt végezte be, és azt irta reá: Folytassa Bihary! — 

Hallom, hogy Csermák veszprémi temetőben fekszik! Ily ze

nésze nem volt még Magarországnak s nem is lesz többé soha!

ADALÉK CSERMÁK ÉLETRAJZÁHOZ

— Vahot Im rétől. —

Csermák magyar zeneművész és hangszerző. Ezen, a 

magyar művészet világában feltűnt ritka tünemény eredete- s 

életéről csak keveset tudunk, sőt gyönyörű müvei kfizül is 

csak keveset ismerünk; íróink közül talán még senki nem 

méltánylá öt kellően. — Ü köztiszteletö hazánkfiát Fáy Andrást, 

mint ki annak idejében maga is szenvedélyes hegedüjátszó vala, 

s a magyar zenészetel különösen pártolá, 1818-ban falusi 

jószágán, egy szinte zenekedvelő pesti kereskedő társaságá

ban fölkeresé, meglátogatá, s a tisztelt hazafi előadása nyo

mán a nála bolygó lidérczként föl- és letűnt művész életének 

végszakából a következő igen érdekes adatokat jegyeztük föl. 

Midőn a lengyel eredetű Csermák a mondott időben Fáy An

drás házánál megjelent, már akkor az őrjöngés világos jelei 

valának rajta észrevehetők; ez és a korhelyélet által feldúlt 

arczvonásai különben még ekkor is feltünteték a deli külsővel 

párosult szép lelket, és finom, udvarias társalgása, választékos 

kifejezései egykori műveltségét s jobblétét gyanittaták. Ron

gyos ruházata nyomorult állapotát hirdeté; csupán egy szur- 

tos ing volt rajta, mellény, nyakravaló s felsőöltöny nélkül, s 

lábait kopott katonanadrág és bakancs fődé. Fáy, ki Csermá

kot csak híréből ismeré, s jeles hangszerzeményei miatt nagyra 

becsülte, egyelőre alig akará hinni, hogy ezen különös alak 

csakugyan ö volna, s kételyét eloszlatandó, elöhozatá hegedű

jét. A mint az ágról szakadt alak kezébe vévé a szárazfát, s 

egykét hangot próbált azon, tüstént észre lehetett venni, hogy 
a hangszert nem mindennapi ember szoritá kebeléhez. Ekkor 

az ihletett művész egyik legfönségesebb magyar hangszerze- 

ményét oly rendkívüli ügyességgel, oly szabatos és a sziv 

mélyéig ható előadással kezdé játszani, hogy a csodálatra ra

gadtatott házigazda egy perczig sem kétkedők többé ('sermák 

kilétében. S midőn a játék után a legnagyobb megindulás közt 

a legszebb dicséretekkel halmozná el becses vendégét, az őrült 

művész fölmagasztaltsága menyéből leesve, némi gúnyos ino- 

solylyal ezt rebegé: „Ézt én az úristen számára componáltam,

—  ö szegény, velem együtt igen szomorú állapotban van, most 

bölcsőben ringatják, s nem sokára meg fog halni!“ E szavakra 

a házi gazda mélyen megilletődott, s a kereskedő, ki őt magá

val hozá. mint vallásos ember egészen elborzadt a tébolyodott— 

nak ily beszéde fölött. Fáy András, csodálva és szánva a sze

rencsétlen művészt, kinek lánglelke még most sem tört meg 

egészen, minden módon iparkodék öt jó  kedvbe hozni, szíves

ségével kitüntetni, s legalább kis időre megvigasztalni. —  

Először is ruhával ajándékozta meg; ezt elfogadá, azután ma

gyaros szokás szerint borral kínálta meg, de inár ezt nem fo- 

gadá e l , mert még bírt annyi öntudattal, hogy ismerve bortól 

könnyen heviilö természetét, ily tisztes háznál nem akarta 

magát gyalázatba keverni. Azért hát a szíves házigazda niegi- 

zente a korcsmárosnak, kinél Csermák szállva volt, hogy az ö 

rovására adjon neki annyi ételt s italt, a mennyit kíván. És a 

feldúlt életű művész csakugyan kapott az alkalmon, fesztelen 

magányában czimborákat gyűjtött maga köré, ezekkel a kicsa

pongásig korhelykedett, és ajándékruháját még az nap estve 

elprédálta. —  Gombáról bemenvén Pestre, habár ekkor még

28«
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csak hegedűje sem vo lt, az akkor oly nagy hirü Zrinyí-kávé- 

házban egy czigánybanda élére állolt, s remek játéka által rö

vid idő alat sok pénzt keresett különösen a pénzesebb jurá

tusoktól ; —  azonban harmadnapra már ismét egy fillére sem 

volt, s megint csak egy ingben járt. —  Hová lett később, mi

ként s mikor végezé életét a szerencsétlen művész, erről 

hallgat a krónika. A müértö Fáy András párhuzamot vonva 

Lavotta és Csermák hangszerzeméyei közt, azt jegyzé meg 

ezekről, hogy amazél népiesebb, egyszerüebb. magyarosabb 

Csermákéit pedig magasabb , müvésziebb , s mélyebben meg

ható jellem bélyegzi. —  Csermák jeles müveiből több fenma- 

radt. s néhány nyomtatásban is megjelent.

— irta V a h o t l m r e é s  J e n e v a i  L á s z l ó  -

Jókai Mór, egy ügyvéd fia, született 1823 körül Komá

romban. Atyja, Jókai József, sájatságos férfiú volt; a többek 

közt, nem szenvedhette mikor valaki a M i h á I y szól pusztán 

/ betűvel irta ; az y kihagyása miatt nem olvasta el V ö  rös- 

m a r t y  Mi  h á l  „ Zalán futását.“ Mikor pedig Komárom

ban a S z t. M i h á 1 utcza nevét, is igy irták —  sajátkezével 

mázolta a falra a hiányzó #-ont.

Jókai Mór tanulmányait a pápai ref. ccllegiumban kezdte. 

A hogy majdnem minden ir ó , verskészitéssel nyitá meg irói 

pályáját. Első föllépése a J e l e n k o r -  és R e g é l ő b e n  

1835-re esik, később a P e s t i  D i v a t l a p b a n  is közölt 

költeményeket, de melyek épen nem gyanittatják . lángeszét, 

melylyel bir. Pápán Petőfivel megismerkedése után kezdé 

magát a prózában gyakorolni s már 1842-ben a pápai ref. 

ifjúság képző társulatában „Isten ítélet“ czimü beszélye egy 

arany jutalmat nyert, valamint ez időben nyertek Petőfi és 

Petrics is két két arany pályadijt. —  Jókai tanuló korában a 

festészetre készült, s ebbeli ügyességét nem rég-erdélyi útjában is 

kitünteté, és a faragáshoz is ért —  igy p. o. a Délibáb hasáb

ján közölt táragató mintáját és ő faragta, valamint több saját, 

keszitményü szép faragványokkal ékített kézi pálczái is van

nak; Petrics írónak. Petőfi pedig színésznek képezé magát. De a 
végzet kicserélte őket, mert Petrics lett festő, Jókai pedig iró 

s a mint tudjuk, Petőfi sem lett színész. Jókai tanulmányait 

folytatni Pápáról Kecskemétre, innét pedig 1845-ben Pestre 

jővén . itt Petőfi baráti karjai fogadták , kivel legbensöbb ba

ráti viszonyban é lt, s k i, mint akkora P e s t i  D i v a t l a p  

szerkesztősegéde, a főváros-és irodalomban otthonos, nagyre

ményű regényíróként mutatta őt be az öregebb íróknak —  s 

az irodalom nevezeteségei Rajza, Vörösmarty —  Nagy Ignácz 

és mások a legszivesb fogadtatás- és pártolásban részesiték. 

---- Boldog napok, —  hova tüntetek az éji homályba I —

midőn az öregebb írók a serdülő tehetséget kitárt atyai karok

kal fogadták , ápo lik , gyómolilák, szóval nevelék , mint egy 

szép jövő leendő üstököseit; nem nézték akkor még le a ma

gasabbak a kisebbeket sa kisebbek nem kicsiniték a nagyob

bakat; az öregebb és ifjú irók nem váltak akkor még két, egy

mást fesziiltszéggel néző. félre; nem ismerék még az olcsó szűk

keblű, részrehajló pajtáskodást, mely az egész világot keblére 

öleli — és mindenkit gyűlöl, mindenkire irigykedik, — mely még 

az itészetbe és becsempészte volna magát; — és az ítészét, ha 

olykor megszólalt, ezt komolyan tévé, ritkábban hallgatott a 

magán érdekek tanácsára; midőn valódi becsülésen épült szere

tet, barátság, egyetlen családdá olvasztá az egész irói k a r t----

akkor még tagjai nem liilák párviadalra egymást! — Irigylendő 

sorsa az Írónak, kinek ezídöre esik föllépése! mert ha valahol, 

úgy a mi töviskoronás irói pályánkon, van szüksége az Írónak 

gyámolitásra, lelkesítésre, méltányra, s a jóakarat bélyegét ma

gán viselő tanácsokra. E boldog időbe esik Jókainak, a szerény, 

szőke ifjúnak Petőfi karján megjelenése, kinek viharos egyéni

ségével sajátos elleniéiben állt szelíd, csendes magaviselete.

Már 1844-ben „Zsidó fiú“ czimü pályadrámája dicsére

tet nyert a tudóstársaságiól. Egy nagyobb regényéből mutat

ványokat, s 1845-ben több hes/élyeket közölt, legelöszer is a 

P e s t i  D i v a t l a p b a n ,  ennek szerkesztőjétől még az irói 

díjat is a kinyílt szemű Petőfi követelte helyette, ki is pártfo

gói szerepet vitt a szerény ifjú iiányábans buzdítása, példája, 

gyors kífejlésére nem kis befolyással volt.

1846-ban „Hét köznapok“ regényéi könyvárus vette meg 

és adta, ki — mi ezidöben fiatal íróra majdnem hallatlan ese

mény. E müve, bár leggyöngébb mind azok közt, melyeket 

utóbb irt, mind azáltal csalhailan bizonyságot tett fényes te

hetségéről. Ezután a divatlapok s egyéb vállolatokban közölt 

beszélyei megalapilák irói hirét. Ekkor már a magyar irók 

közli patríachalis viszony bomladazásnak indult. 1846 köze

pén az ifjú irók —  köztük Petőfi. Jókai, Tompa, Pálfy Albert stb.

—  összeesküdtek nem írni divatlapokba, dolgozataikat önálló 

füzetekben szándékozván közrebocsátani. Midőn pedig a szö

vetség hajótörést szenvedi, tagjai, kettőt kivéve, az „lilelképek“ - 

hez pártoltak, melynek szerkesztője, Frankenburg Adolf, mi

dőn kir. hivatalábani előléptetés következtében 1847 közepén 

Bécsbe távozott, e lap szerkesztését Jókai és Petőfi vették át. 

A két lehetséges szerkesztő dolgozatai igen emelték ugyan e 

lap irodalmi rovatát, de nagyon bele merülve a polémiába, itt 

sok gyengeséget, és érellenséget árullak el. Végre pedig 

1848 vége felé a kél szerkesztő, a bensőbb kebelbarát, sza

kított egymással, ez eseineményt a közönség is eléggé ismer

heti az „Életképek“ ezidei számaiból. Valódi okúi, Jókai há

zasságát állítják , az ekkor már hírneves Laborfalvi Rózával, 

nemzeti színházunk jeles tagjával, mi miatt Jókai hosszú időre 

anyjával is meghasonlolt. De azok politikai nézet különbségen 

is alapulhatott, Petőfi a túlzó, Jókai a mérsékelt, kibékülési 

párthoz szítván. A mint hogy Jókai, miután az „Életképeket“ 

a táborozás megszüntette, 1849 megnyíltával a P e s t i  Hi r- 

1 a p szerkesztéséi vala átveendő — az elköltözőkkel azonban 

ő is Debreczenbe ment, itt a mérsékeli s kibékülési politikái 

követő „Esti Lapok“ humoríslikai részét vezette s ellentétet 
képezve a „Martius 15-kével“ s az e melletti Madarász pártjával, 

ez utóbbit sikerült is megbuktatnia. Egy czikket a „Közlöny

ben“ is közölt, melyben a kepviselöházat az uralkodóval ki

békülésre szólílá fel. Mikor pedig ez év nyarán Pestre vissza

tért, újra a P e s t i H í r l a p  szerkesztését vala átveendő, de 

mi ismét nem történhetett meg, a fővárosból rövid időn, újólag 

távozni kényszerülvén.
A világosi fegyverletétel mármár tévesztett iránynak in

duló tehetségeit visszakészteté hivatása valódi pályájára.

A nagyszerű események kárpitjának legördűltével a ma

gyar olvasó közönség és irói nagy időre be látszának hozni
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csigaszarvaikat. Jókai volt a* egyetlen önálló iró, ki egymásra 

következő érdekesnél érdekesb müvei á lta l, makacs , olvasni 

nem szerető közönségünket felrázta félálmából, megnyerte 

újra az irodalomnak nemcsak, —  de olvasóink körét tetemesen 

szélesité is, és a maga mezején egy saját iskolát alapított meg, 

mely már talált is követőkre. Ezek Jókainak müvei hatásából 

s a legátalánosabb szempontból tekintett érdemei, miket az iro

dalomtörténésze meg nem tagadhat tőle soha, habár egyes mü

vei ellen fedezend is fel az Ítészét kifogásokat.

1850-ben adta ki előbbi munkáit két kötetben V a d o n  

v i r á g a i  czim alatt, ezt követék a C s a t o k  é p e k  II. k.; 

H a n g o k  a v i h a r  u t á n ;  B u j d o s ó  n a p l ó j a  mind 

S a j ó  álnév alatt. 1851-ben közrebocsátá több vállalatokban 

megjelent kisebb beszélyeit. Miután jelent meg E r d é l y  

a ra n y k o r a II. k .; —  és miután már előbb két bohózata 

megbukot, komoly drámákat kezde irni s ez évben adták 

a teljesen franczia modorú „H u 11 a f é r j e “ czimü drámájátnem 

valami nagy sikerrel; 1852-ben irta : K é t s z a r v u  e m b e r  

I. k., ez év második felében Vahottal a R e m é n y t  szerkeszté, 

mely mellett arczképe is megjelent, ugyan ez évben hozá 

színre I) a 1 m a 

czimü drámáját, 

mely inkább re

gény mint drá
ma, a közönség 

azonban zajos 

tetszéssel foga- 

dá , ugyanek

kor -naptárt is 

szerkesztett, s 

lett dráinabirá- 

ló választmányi 

taggá is. Az 

1853 év elején 

megindult D é- 

l ib áb  színházi 

Kap főmunka- 

társa'lett, me

lyet jg azonban 

kedvetlenül ve

zetett, s igen 

örülni látszott, 

midőn 1854-ben 

Festetics Leó a 
lapot megszün

tetni kénysze
rülvén , attól 

megszabadulha

tott. Ezidőtő1 

máinapiga Va-

* á rn a p i ? U j- 

g ág  mellett fő- 

munkatárs.

1853-ban bo- 

csátá közre:

T ö r ö k  v i

lá g  Magyar-

o rszágon  Hl. 
k- 5 E g y  m a-

g y a r N á b o b
IV. k . ; H a I i I 

p a t r o n  a II. 

k.; ez évben 

utazta be Er

délyt, hol is lel

kesedéssel fo

gadtatott s Kolosváron egy oranytollal tisztelék meg. Folytat* 

naptárát, de mely részvét hiánya miatt a következő éveken el

maradt. M a n l i u s  S i n í s t e r  drámáját nagy hatással adák 

ugyan —  de azért Jókai mégsem drámairó. Ugyan ez évben 

vett, müvei után, a kies és egésséges legü budai Swábhegyen 

majort. 1854-ben irta: J  a n i c s á r o k v é g n a p j a i ;  Ka  r- 

p a t h i  Z o l t á n  IV. k. 1855-ben arczképe, laphoz már má

sodszor, megjelent a H ö l g y f u t á r  mellett. Ez évben irta: 

V é r e s K ö n y v ;  T a r k a é l e t ;  újabban pedigmegkez.dePesti 

Napló tárczájában egy A rég i j ó  t áb l ab i r ák  czimü regényt. 

Összes müvei kiadásat is megkezdők Heckenast és Számvald.

Nagyobb müvei közül tudtunkra németre forditvák: Csa

taképek; Egy magyar Nábob; Kárpathi Zoltán —  s itt ott 

számos egyéb egyes darabjai, melyek közül több angol fordí

tásban is megjelent.

Mindenezekböl kitűnik , hogy Jókai lángesze termékeny

ségének regényirodalmunkban idáig párja nincs. Legcsudála- 

tosabb azonban az , hogy némelykor 4 műn is dolgozik egy 

időfolyamban. így p. o. 1853 nyarán 1-ör a Hölgyfutárban 

felytatá a J a n i c s á r o k  v é g n a p j a i t ,  2-or E g y  m a

g y a r  Ná b o -  

b o t a Pesti 

Naplóban, 3-or 

Irt a Vasárnapi 

Újságba, 4-er 

irt egyéb vál

lalatokba is —  

és mindezeken 

fölül még egy 

naptárt is szer

kesztett, mely

be szintén so

kat ir t !

E roppant 

tevékenység

hez nagy szor

galom és erő

feszítés is kí
vántatik —  s 

félő nehogy i- 

dö előtt ennek 

essék áldozatúl; 

a mint hogy 

Nagy I gn á c z, 

hosszú bete

geskedése alatt, 

va lahányszor 

Tót K á l m á n  

hozzá ment, so

ha nem is mu- 

lasztá el neki 

megizenni: ne 

dolgozzék any- 

nyit, mert úgy 

jár, mint én. — 
Ö elsőbb fejé

ben megalkotja 

írandó egész 

müvét, aztán 

neki ül irni 8 a- 

kár le sem teszi 

addig a tollat, 

mig be nem fe

jezte azt . . . .  

ilyenkor ne há

borgassa senki,
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mert olyan fogadtatásban részesül, minő jellemet épen fest — 

ennyire bele éli müvébe magát! Jókor kel, késön fekszik, az 

utczán is müvével foglalkozik, nem megy, rohan, köriile a vi

lágot észre se igen veszi, hogy néha sajnáljuk háborgatni, ha

bár volna is mondani valónk hozzá.

Átalán elvonult, bár nem barátságtalan , életet é l , —  mi 

akkora tevékenység mellett nem is lehet máskép —  s lelkes 

neje körében csendes házi boldogságot élvez. S bár müveit 

távolról sem jutalmazzák tulajdonképi becsük szerint, mindaz- 

áltál, mint nagy népszerűséggel biró irónk, habár nem bőség

ben, de meglehetős jólétben él. Ha angol vagy franczia Író

nak születik, ennyi munkásság és tehetség mellett, már palo

tákat tudna felmutatni, mig így, be kell érnie swábhegyí sze

rény majorjával, hol a nyári napokat tölteni szokta.

Müveit ragyogó, dúsgazdag, a rendkívüliben, és csudás- 

ban gyönyörködő, magasröptű képzelem, utánérhetlen élénk- 

ségü színezet, meleg kedély, érzelmi mélység, ép egésséges 

humor, jellemzik. A cselekvények bonyolítása- és feloldá

sában, a helyzetek, indulatok eleven festésében erősebb, mint 

a jellemek alkotásában. Egyszerű népies előadása, sajátos 

zamattal, vonzerővel bir, melyről akárhol is rá lehet tollára 

ismerni. Bájos csengésű nyelve keresetlen, sőt néhol kissé 

pongyola is, s úgy látszik nem barátja a nyelvtisztításnak, 

mert sok helyütt, kivált pedig az E g y  m a g y a r  N a b o b -  • 

b á n ,  azt is idegen szóval fejezi ki, mire gedigmár régtől hasz

nált, elfogadott, magyar szóval bírunk. —  ügy  látszik ujabb 

müveit más légkörben alkotá, s nemtöje más útra té r t, mert 

mig előbbi iratait a képzelmí, ezeket a való élet szelleme 

lengi át.

Jókai közép, inkább nyúlánk termetű, szőke férfiú, kife- 

jezéstelí, megragadó arczvonásokkal; erőteljes, munkabíró 

testalkata hosszú életet ígér —  tartsa is meg sokáig az ég, 

irodalmuk dicsőségére!

NÉPDALOK.

— J e n e v a i  L á s z l ó t ó l . —

I.

Hidat vert a tél a Balatonra,

Átaljött rajt Zalából Somogyra;

Esik a hó, ollyan sűrűn szórja,

Mint a polyvát a szérűn a rosta.

Adta hamis, kaczérkodó szele,

Megcsipkedi, piros arczom bele;

Olyan vigan, olyan hosszan fújja,

Előugrik a szegről a bunda.

Pattog a tó. női a szalonnája, 

l*ehet menni már halászni rá ja ;

En is mennék át rózsámhoz rajta,

Hogyha volna gerenda alatta.

Azért szeretem én csak a telet,

Télen rózsám sokkal jobban szeret;

Csak egyedül magamnak van bundám —
Azért simul olyan igen hozzám.

II .

Szegény legény voltam, vagyok ,

De azért én nem busulok;

Balta, fokos a markomban,

Siirü a fa a Bakonyban.

Utamba esik a csárda,

Édes szolgám a csapiárja ;

Nekem terem bort a töke,

A lány is én értem szőke.

Nem keresek házat, falvat,

Lakom a kalapom alatt;

Az egész világ ellenem , —

A Bakony betakar engem.

III.

Maga ragad belénk 

A száraz bojtárján —

S kedvesebb a rózsa,

Tüske van bár szárán . . . .

Azért szeretem én 

A  lányt, nem az anyját;

Kerülöm az anyját,

Csókolom a lányát.

Szép rózsa a rózsám ,

De van is tüskéje:

Az a rósz vén anyja ,

A tüske melléje.

IV.

Már ha ennyit sírok,

Lennék inkább fe lhő;

Mintsem igy busulok, 

ütne meg a menykö !

Elmúlik a farsang,

Férjhez mennek mások;

A világon jába 

Egyedül én várok!

A Dunába régen

Beugrottam v o lna ,----

Csak az isten adta,

Olyan mély ne volna !!

MARGITA,

Tnjismertctés, K  o ni á r o in y  F e r e n c z t f t l

Alig van említésre, és ismertetésre méltóbb pont Magyar

hon területén, mint a V á g  v i d é k e ;  Festői szépség, törté

neti emlékek, és természeti ritkaságok vonják magokra az uta- 

tazó figyelmét mindenütt a Kárpátok aljától, egészen a besza

kadásig. —
A V á g folyója , bár az ország czimerében nem foglal 

helyet, de azért épen úgy szeszélyes haladása , mint a közle

kedés és roppant t e v é k e n y s é g  á lta l ,  melynek eszköze, a hun 

nevezeteseb folyói közé számítható.

Tömérdek a kár és haszon, melyet e folyó felváltva, a vi

dék lakóinak évenkint okoz. —  Esése aránylag, a hon min

den más folyóiénál nagyobb lévén, (mert 39%  mertföld hosz-
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szu folyoma alatt; minden 200 ülre, csaknem 1 öl esés szá

mítható) tavaszi hómenés , vagy nyárközepi felhőszakadások, 

és tartós esőzés alkalmával, böszülten sodorja a sziklarétege

ket magával, több helyen nagyon is egyenetlen partjai felett, 

tömérdek kö- és fövény-öszveggel önti be.

Ha az ár medrébe vissza fér, közelében sahara pusz

tája nyúlik el, a fiinek még magva is kiveszett, virító tenyészet 

helyett, a gránittól egész a kemény paláig , mindennemű kár

páti köveket, diluviális csigákat, és bekatekenöket talál a 

bánatos földmives; s évek során át kénytelen nélkülözni föl

dének termékenységét. —

Nagyobbszerü vizárodások alkalmával, falvak , és embe

rek élete is veszélyeztetve volt; de ilyen esetet csak kettőt 

említenek a vidéknek legidösb lakói u. m. 1683, és 1813 év

belieket , midőn a pusztító elem rombolása tömérdek, s a kár 

csaknem felszámithatlan volt. —

E rakonczátlan folyamnak azonban a lakókra nézve, meg 

van fény- és hasznos oldala is.

borított havasok, az erdős hegységek hosszú lánczolatja, majd 

mosolygó városkák, és falvak, virito rétségek: majd ismét 

meredek köszirtek, melyeknek ormain az őskor hazajáró szel

lemei, vézna várromok látszanak. —

Oly emlékgazdag, oly elragadó itt minden! — s egy ilyen 

utazást hasonlítani lehet az élethez; regényes hegyek, és me

redekségek közt kezdődik : ez az ifjúi kor merész, és magos 

ábrándjaival; utóbb a völgy tágul, a hegyek halmokká törpül- 

nek: ez a kiábrándulás férü kora; és végre Komárom megyébe 

órve, egyforma rónasággá laposodik a föld: és ez a meghajolt 

agg kor, kol már minden magoslat, minden ábránd végképen 

elveszett. —

De ezen utazásnak, hogy a hasonlatot folytassuk, szinte 

mint az emberi életnek vannak veszélyes pontjai, és pedig azon 

a téren mely legszebb, mely legregényesebb.

Alig hogy Thurocz megyébe érve, Szucsány és Szkla- 

tzina a (Révayak ösvára) elmaradt, azonnal észrevehető, hogy 

a folyam öszvébbszorul, szine setétebb, hullámai pedig mély-

M a r g i t a .

A havasi nép. mely főidének terméketlensége miatt, in

kább csak kereskedésből é l , e folyó hátán szállítja, épület

es tiizi—fáját fakészleteit, tutajait, túró, vaj, méz, és gyümölcs 

termesztményeit, melyek az alsóbb rónás vidékeken igen ke

resett, és jó l megfizetett czikkek, —  és melyek közt különösen 

a l i p t ó i  t ú r ó ,  országszerte ismert, és közkedvességii ne

vet vívott ki magának. —

Látni lehet ősszel a gyümölcsös és túrós dereglyéket 

mint kötnek ki a fővárosi partokon; — messzi vidék ezen élet— 

vidor hajósnép hazája, de a sebes V á g  gyorsan röpíti a D u- 

n á b a be őket s itt osztán majd, csak nem minden veszély, és 

akadály nélkül a legkényelmesebb utazás nyilik meg számokra.

Liptó-, Árva-, Thurocz-, Trencsin-, Nyílra-, Posony- 

és Komárom- vármegyeinknek kisebb vagy nagyobb terüle

tein nyargal a V á g végig, s tömérdek apróbb hegyi patakokat 

fogadva be ölébe, a beszakadás közelében, oly tekintélyessé 

növekszik, hogy fel egészen N e g y o d helységéig (mely 1 >/, 

mértföldnyire fekszik a dunábai beszakadástól) a nagyobbszerü 

dunai teherhordó hajókat is megbirja. —

Érdekesebb utazást alig tehetnénk , mintha II r a d e k 

helységénél hajóra ülve, vizen utaznók a változatos V á g v i 

d é k é t  végig; tekintetünknek nagyszerű panoráma nyílna 

meg a legfestüibb változatokkal; háttérben az örökös hóval

ségeket gyanittatnak. \—  A merész tutajos ha e pontra ju t. 

áhítattal borul térdre, keresztet vet, s rövid de lelkes fohász

kodás után ragadja meg újra az evezőt; —  minden arra mutat 

e ponton, hogy nagy veszély van közel, melylyel szembe szál

hatni a leggyakorlottabb, és ügyesebb hajós is Istenhez folya

modik.
És néhány perczet haladva , feltűnik egy falmeredegségü 

szírt, mely boros palaczk alakjában, a folyam közepéig nyúlik 

b e ; e szirtnek neve I i e z n a  S k á l a  (dühösködö szirt) s 

aljánál irtózatos mélység tátong, mert a hullámok mindent ma

gokkal sodorva rohannak, és örvénylenek körötte, s ha e ro

hanó ár egy szerencsétlen naszádot megragad, a köszírt élein 

ezer darabokra zúzva, az örvény mélyébe temeti.

És alig hogy ezen veszélyes pontot, ezen valódi scyllát. a 

naszád szerencsésen keresztülhaladta, egy második nem ke

vésbé félelmes pont, egy charybdis fenyeget, mely a hajósok

nak lélekjelenlétét, öszves erejőket, és űgyességöket igénybe 

veszi, hogy életök és vagyonuk veszélyeztetve ne legyen.

Nehány lépés távolban ugyanis egy óriás gereblyéhez 

hasonlítható szírt nyúlik az egész folyamon keresztül, mintha 

sűrűn felállított hidiábok volnának , mintha a természet akart 

volna e pontra hidat épiteni, s midőn már padozat, és karfák 

következtek, munkál félbe hagyta volna. —  Ezen szírieméi-
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kedéseknek csak kelteje közt van elegendő tér, s a víznek 

elég mélysége, hogy az itt használni szokott naszádok, vagy 

talajok keresztülhatolhassanak; a kormányos hibázza avagy 

csak egy hajszállal el, a szükséges irányt, a sebes folyam oly 

erővel sújtja szirthez újabban a szerencsétlen sajkát, hogy 

ízre tagra szakad, a mélységbe sülyed s úszással is csak 

olyan menekülhet, ki lélek jelenlététét e borzadályos perczek- 

ben el nem veszíti.
Mire a naszád ezen egészen sajátszerü szorost is szeren

csésen keresztül haladta, még egy tölcséralaku örvény van 

alig pár lépés távolban; a hajósok még egy pár perczet vissza 

fojtott lélekzet, s izmaiknak megfeszitett erejével működnek, 

s azután újabban térdre borulva, kibékült lélekkel küldik hála 

fohászaikat a mindenség urához. —

■A hajósoknak izgatott lélekhelyzetök, e pontnál, nem 

légből szerzett agyrém , —  Istenhez folyamodások nem tul- 

buzgaiom, mert hosszas tapasztalaton épített erős hiedelem 

gyökerezett meg köztük, hogy e ponton, minden évben lega

lább egy, vagy két áldozatnak lenni kell. —

A part, és folyam nehány öl hosszan, mely e három ve

szélyes pontot magában foglalja, M a r g i t á n a k neveztetik.

Egy a nép ajkán élő ösregeben találhatni fel ezen s aját- 

szerü elnevezésnek okát, s eredetét. —  A rege meg fogja ma

gyarázni, hogy azon veszélyes helyet, melyet igazabban valami 

vérszopó vadhoz hasonlíthatni, miért hozták kapcsolatba, a 

gyenge nemnek egyik oly bájosan, és szelíden hangzó nevével.

É lt egykoron —  így szól a rege —  több századok előtt, 

a közel fekvő S z t r e c s n o  helységében egy szép, és fiatal 

özvegy, ki mindent elkövetett, hogy a helységnek kitünöbb 

ifjú legényét hálójába keritse. —

Az özvegy tehetős vo lt, a legénynek virito egészséges, 

ép keze lábán és szorgalmán kívül egyebe semmije s a tehe

tős özvegy szerelmét, mint nagy szerencsét tekinthette volna ; 

de ö úgy érzette, hogy a vágynak, vonzalomnak parancsolni 

nem lehet, vagyonszomjas nem volt, a munkát szerette, s 

minden nap alkonyaikor a mezőről megtért, mindenkor eljárt 

az özvegy ablaka alá; de néma dús, a kéjszenvedélyes özvegy 

vonta öt a házhoz, hanem szegény mostoha leánya M a r g i t ;  

ezen ártatlan leányka volt, ki szende bájaival szűzies erényé

vel, szivét bilincsekbe verle. —

Az özvegy soká azt hitte, hogy a látogatások ötét illetik ; 

édes szavakkal hívta be az ablak alatt sompolygó ifjút, jó  va

csorát, jó  bort tett elébe, és annyi szívélyességgel rohanta 

meg, hogy az , örömében a hetedik menyben képzelte magát 

boldogan. —

— E ljárok , még kétszer, háromszor —  gondolta az ifjú 

—  s ha mindig ily szívesen lát az anya, akkor osztán csak 

megkérem leányál. —

—  Jobb bort, jobb vacsorát adok —  gondolta az özvegy

- és soká soká nem bocsájtom el, akkor talán csak megértend,

nyilatkozni fog. —

Ezen tervelgetéseknek , és előkészületeknek eredménye 

az lett, hogy egy napon, midőn mind hárman az asztalnál ülné

nek, az ifjú csakugyan elkezdett nyilatkozui; de szavait bár 

az özvegyhez intézte, kezével a Margit keze után nyúlt, s azt 

hévvel szorítva ajkához, e szavakkal végezte „engemet ez 

életben csak e kéz fog boldogítani.“ —

Az özvegy előtt csak ekkor kezdett világos lenni egyszerre; 

a csalódásnak, és ébredésnek minden kínjait keresztülélte, és 

érezte egyetlen perez alatt; halovány lett, mint hová a 

villám véletlen belecsap. A keblében dúló vihart azonban, 

csak hamar leküzdve, az ifjúnak kitérő választ adott, de kinyi

latkoztatta egyszersmind, hogy házánál ezutánis mindenkor 

szívesen látandja, s csak arra kérte, hogy ezúttal végezze be 

gyorsan látogatását, mert keble elfogult, feje szédül, g roska

dozó tagjainak mi előbb nyugalomra van szükségük. —

Alig távozott az if jú , az özvegy sértett büszkeségének 

dühével egyenesedett fe l, gyűlöletének egész árját kibocsáj- 

totta az artatlan leány ellen; roszfélének alattomoskodónak 

nevezte ö t; és megparancsolta, hogy podgyászolja öszve ru

háit, menjen Thuróczba rokonaihoz, s a nap feljötte öt többé 

lakába ne érje. —

Alig kezdett a hajnal szürkülni, midőn az árva Ma r gi- 

t o t ,  kis podgyászal kezében, azon meredek szikla ösvényen 

találjuk, mely a vizmentén lefelé S z t r e c s n o  helységéből 

T h u r ó c z b a  vezet. —

A leány fájdalmasan merengve halad a folyamból falme

redekségben emelkedő szikla rétegeken, mögötte egy setét 

árny közelget, oly setét mintha özvegyi gyászruha borítaná 

tagjait; közeledése egyenetlen, és szagatott; néhol egy 

sziklaréteg mögé lapul, majd ismét sebesen rohan előre, s 

imé inidön a szerencsétlen leány a legmagasb ponton á ll, 

gyorsan melléje ugorva, öt a mélységbe taszítja. —

A helységben soká azt hitték, hogy M a r g i t  Thuróczban 

mulat, az özvegy kettőzött hévvel vetette ki a szép ífju után 

hálóját, a leánynak mi előbbi hazatérésével csábítva öt folyton, 

midőn egy napon, azon hir érkezett a faluba, hogy a B e s n a 

Ská l á-nak  a vizszinével arányos hegyesletei egyikén, női 

hulla van felakadva. —

Az ujságvágyók azonnal a hely színére rohantak a hullát 

nem egészen veszélytelen kísérletek után, a szirt hegyéből 

kiemelték, s bár a vizbefulás kinjai az arezot el torzították, 

mindazonáltal csalhatatlanul felismerték benne, valamenyien 

Margitot.

Ezen szerencsétlenség véletlen elsikamlásnak is lehetett 

volna tulajdonítható, annyival inkább, mert a vidékieknek hitük, 

és meggyőződésük volt, hogy e veszélyes ponton minden év- 

ban legalább egy , vagy két áldozatnak lenni ke ll; de az öz

vegyet a belső kín és a lélekvád marczongolásai, csakhamar 

egészen kiforgatták rendes alakjából, helyzete kínzóbb és 

szembetűnőbb lett, midőn mind inkább, és inkább meggyőző

dött, hogy az ifjút hasztalan csábítja, s végre a kétségbeesés, 

és vétkének bünsulja annyira világoson könyököltekki arczára. 

hogy mindenki a meggyőződés rendületlenségével mutálhatott 

reá, kiáltva : „ Íme a g y i l k o s . “ —

A falusiak közt elterjedt vád , csakhamar a törvényható

ságnak is fülébe jutott s a kegyetlen mostoha elfogalására po

roszlók küldettek. —

Alig jutottak ezek , sziklai utakon, a falu látkörébe, mi

dőn a belső tüztöl emésztett özvegy, őrülten ugrott fel, s 

mielőtt valaki feltartoztathatta volna elrohant; leeresztett 

hajjal zilált öltözetben állt meg a B e s n a  S k á l a  tetején, s 

fájdalmasan ismételve néhányszor „oh Margit! Margit!! — 

alázuhant. csalódásának fájdalmait, úgy, mint a lélekvád kín

jait az örvénybe temetve.

Eddig van a rege, melynek semmi történeti alapja ugyan, 

de azért mint nép ajkán elő monda , kettős érdekűvé teszi a 

helyet, mely épen úgy természeti ritkasága mint a vele kap

csolatos, és a népet jellemző ösrege tekintetében, a kincseket 

kereső utazónak figyelmére, és tekintetére érdemes. —

COCHINCHINA TYÚKOK-

Némethonban sokan megkezdik honosítani e tyukfajt. 

Hogy olvasóink képesek legyenek ezeket tisztán képzelni ma

guknak képünk természetű rajzban tünteti föl e különös álla

tokat. Magasságuk két lábnyi, karcsont-vastagságú lábakkal, 

s nagyon szétterpesztett körmökkel bírnak. A kakasok nagyon



föl vannak Fújva, s igen goromba, vastag hangot adnak, úgy, 

hogy kukoríkolásuk a kutya ugatásához hasonlít. Föelönyük 

abban alapszik, hogy nagyok, erősek, szorgalmasan tojnak, 

s nagy hajlamuk van hús- és zsirképzésre. A hustömeg, mely 

nagyon jóizü, majd csupán az oldalokon van, s a lábak nagyon 

messze hátul a mintegy ügyetlenül elmetszett hustömegen 

helyezvék, úgy , hogy első tekintetre azt képzelné az ember,
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miszerint az első lábak el vannak metszve, s hogy az állat 

mindjárt orrára bukik. Mi e tyúkok táplálását illeti, az hasonló 

a többi közönséges tyúkokéhoz- Azokkal épen úgy kell bánni, 

s úgy etetni őket, mint ezeket. Ila épen valati nagy gondot 

akar rájok fordítani, akkor csirkéiket, mielőtt a faj tökéle

tesen meghonosult vo lt, a mostoha időjárásoktól óvja meg 

jobban, mint a közönséges tyúkokat. —

ÉRTEKEZÉS A PORRÓL

természettudományi, bölcselmi, közgazdászsati 
és egészségi tekintetben.

M o 11 o : Pulvia et umbra snmus.

— A n n a k  J ó z s e f t ő l  —

A teremtett világban minden benső viszonyban áll egy

mással, akár okilag, akár okozatilag. Nem különben áll a do
log a porral is. Sőt éppen a por legkézzelfoghatóbb tanúsága 

azon benső viszonynak, melyben az élettelen világ, tehát a tu

lajdonképi anyag áll az élő világgal, tehát a szellemmel is. Ev

vel azonban koránt sem azt akarom értetni, miszerint a por 

képezi a kapcsot test és lélek közt, és hogy ekkép az évezre

dek óta sok gondot okozott és sok könyvet szült lélektani kér

dés megoldva van. Hogy a por fontosságát kellően méltathas

suk, szükség származását és fejlődését nyomoznunk, valamint 

a gyógyászatban némely betegségről helycsb fogalmat képez

hetünk, ismervén a kóros egyén szülőit és nevelödését.

A  por még meg sem születve már felosel szülőjével, a 

bérezek szikláival, s tehetetlen önállóvá tenni magát, segítsé

gül fogadja a levegőt s ennek víztartalmát, hogy kisebb, na

gyobb darabokban elválhasson, sebezve, meztelenitve s ekkép 

végpusztulásra előkészítve szülőjét, mely öt százezer éveken 

át híven óvá, kegyeié.
Mintegy érezve aljasságát, g ö r  névvel (Gerölle) lép ki 

a világba. Mint némely duzzatag keblü fiú sértve érezvén ön

méltóságát a szülök bánásmódja által, vándorbotot fog a nél

kül, hogy elég erővel bírna a még csak sejtett czél érdemében 

munkálkodni: úgy a por is gör képében nem birván maga lá

bán megindulni, vizre, különösen pedig mint rohanva haladó

A XACT VILÁG KKPKKBKK. V ll. FŰZ.

elvű, a rohanó hegyi patakokra bizza esetlen teteme tovaszáli- 

tását. Ezen útjában tűnik ki azonban leginkább határtalan pár

tos, házsártos természete- Megragad minden alkalmat, hogy 

vele szálló társaival össze koezódjék, nem gondolva meg, mi

szerint már az üdvözítő megmodta : minden magában megha- 

sonlott ország veszendő. Hogy ellenséges dühét testvérei ellen 

kielégítse, saját maga pusztulását, összezuzatását sem sajnálja, 

ámbár Machiavelli ezelőtt négy száz évvel mondá, miszerint 

háborúban nem az a födolog, hogy ellenségünk ültessék agyon, 

hanem hogy minmagunk ne veszszünk. Ekkép szakadatlan vi

askodva testvéreivel s az öt vendégszeretöleg befogadott pa

tak fenekével és partjaival, megtöretik, gömbölyödik, csiszo

lódik , tehát némileg művelődik, legalább külsőleg; hiszem 

embereink is megélegesznek, ha csak mázával a műveltségnek 

kenették be magokat. Azonban, tisztelt olvasók, ez csak vá- 

soltság (tudniillik a pornál). Ily állapotra jutván levergödik 

a síkra. A jó  hiszeinü szállító, a patak, megunván a házsártos 

kamaszt, átveti a nagyobb folyókba , remélve, miszerint ezek 

erősebbek lévén, könnyebben zabolázandják, mire több idejök 

is van, lassúbb lévén járásuk. Azonban „naturam sí furca expel- 

las, tainen usque redibit“, igen sokszor igaz mondat szerint a 

megtört és csak külsőleg csiszolt utas, mit erőtlenségénél fogva 

nyíltan nem tehet, alattomban teszí, épen úgy . mint mázolt 

műveltjeink. Ismét nevet váltva, mint homok törekszik elhitetni 

erősebb szállítójával, miszerint nem ö az, kit a haragos patak 

kilökött. Hajba kap szinte szörnyen megfogyatkozott testvé

reivel, meg megáll, hogy kényént marakodhassék; ekkép tor

lódásokat támasztván a folyamnak, mely öt rokona a patak 

iránti bizalmából fogadta be , menetét is megakasztja, néha 

annyira, hogy az kénytelen más utat vájni, a mikor kifakadván 

haragja az alattomos ellen, a leggonoszabbakat kihánja a szom

széd térekre, mezökre. De még itt nincs vége a jó  folyam 

szenvedéseinek. Azon arányban, mint saját telhetlen ellensége 

a tenger felé közeleg, tunyább és tunyább lesz ömlése; a ho

mok már tömegénél fogva is többször győz ú g y , hogy a fo

lyamnak meg kell osztania, erőt veendő az igy nyert sebesebb 

ömlés által, ha csak rövid időre is, haladása gátolóin. Már a 

torkolatnál alig, hogy járhat, s nagy kanyarodásokkal kényie- 

len elbujkálni a homoktoriatok közt, inkáb hatalmas ellensége 

karjain szerzendö nyugalmat, hogy sem hasztalan tovább viód- 

jék. Ez nevelödése a pornak.
Lássuk önállóságában, miután a mezőkre kivettetett. És 

valóban, mintha a kajánságnak árnyéka sem illette volna soha 

lelkét, oly békésen, nyugalmasan viseli magát. Sőt befogad

ván a nap hevét, a gyermekek, alkalmilag emberek is igen 

szerelnek benne henteregni; sőt mi legtöbb, beteg gyerme

keknek az orvosok is ajánlják fürdőül.

Ámde ez mind csak szinlés, állatás. Nem száguldozhatván 

kénye kedve szerint, az alatta fekvő termőföldet kajánul elfödi, 

elzárva tőle a nap éltető sugarait, csak a vizet eresztve ál 

hozzá, mílegy tudva, minő rósz állapot az átázotlság. Gonosz 

irigységében az ember iránt, hogy meglakollassa azon kedv

telésekért, miket tőle meg nem vonhatott, azl megfosztja életét 

termő földjétől. Ezen csendes magaviselele azonban csak ad

dig tart, inig magán áll. Mihelyt akad szövetségese, milyen a 

mozgó levegő, a szél, fölszáll, s nem elégedve be eddigi te

rületével, tovább terjeszkedik, ellepve a legbujább virányokat 

s elköltözésre kényszerítve az embert. Épületeket hord be s 

temetel, melyeket az ember kinos munka és fáradalmak közt 

állított örök dicsősége tanuiul; utakat hord be, hogy az utas 

ember eltévedjen és elveszszen. Ezek hatásai a pornak köz
gazdászat! téren.

Fötekintetet érdemel ezen lény egészégtani szempontból. 

Rendkívül vonzódni látszik minden testhez, mert szertelen ön

bizalmánál fogva nélkülözhetlennek hiszi magát. És csakugyan, 

hol a test, melyen port nem födözhetnénk föl ? Ámde e tekin-
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tetben nevezetesen eltért az emberek módjától. Ezek ugyanis 

a simákhoz, mázolt kiilsejüekhez vonzódnak: a por ellenben 

leginkább az érdes, egyenetlen, durva, göröngyös (tehát 

öszintelelkü) testeket kedveli. Ezek hézagait, vagy ha tetszik, 

hibáit szépen kitölti, kiegyenlíti, a hogy a legvalódibb barát se 

tenne különben. Sokkal kevesbbé ragaszkodik a sima testek

hez ; ezekről könnyen leverhető, holott amazoktól néha lehe

tetlen elválasztani. De nagyon csalódnék, ki igaz barátságul 

venné e ragaszkodást. Kajánsága sehol sem nyilvább mint ép

pen itt. Elhomályosítja ezen kedveltjeinek fényét, használhat- 

lanokká s képtelenekké teszi őket, hasznos tagjaiul a vílágösz- 

nek, megfelelni rendeltetésöknek. A könyvek, mint szinte nem 

teljesen sima lények, ha tudniillik kissé roszabb papírból valók, 

b-. sokat beszélhetnének az álnok jövevény garázdaságairól.

Hány némber és ember veszti kedvét, midőn porlepte tü

körben látja képét! Egyébiránt az üveggel néha igen benső 

barátságba lép. Látunk néha ablaküveget egész szivárvány 

színezettel, s csudálkozva gondolkodunk , illetőleg kérdezke- 

diink, oka után. Egy testté lön itt a por az üveggel. Tudniillik 

a napsugarak és levegő szénsava segélyével vegyül az üveg

gel. És ezt tudva azt vélnök, miszerint csupa jóakarat és sze

retet dagasztá a por kebelét az üveg iránt. Oh, dehogy! Mert 

ki szereti tovább megtartani az oly ablakot ? Az üveg tehát 

elvettetik —  elveszti életét.

S mért? Mivel hitt a csalárd szállást kérőnek. Ha ruhá

inkba zsirfolytot ejtünk, tüstént látjuk feléje szállani az édes

kés hitegetöt, mintha elakarná azt födni, s az embernek ekkép 

szolgálni. Ámde a tiszta zsirfolyt néha kivehető; sokkal ne

hezebben, ha már meglepte a por.

Nyomozzuk magaviseletét az élő lények iránt. Mint em

bereknél, úgy a pornál is a felebaráti szeretet folytán előleg 

minden jó t föl kel tennünk róla. Azért jó  oldalait szemléljük 

először, vagyis, hol jó  akaratot látszik tanusitni. Kitűnő ro- 

konszenvet mutat a tollas állatok iránt; mert ezeknek emész

tési segédje. Ha homokot nem adunk a madárfélék eledelébe, 

nem sokára elhalnak. Magok a madarak is szívesen dugják 

csőrüket a porba, benne némi élést találandók. Mintha kivet

kezett volna hamis természetéből!
Azonban a madarak ismerni látszanak öt teljes érdemé

ben. Mert megtevén a kívánt szolgálatot, mit úgy sem tagad

hat meg, mint fölhasznált eszközt, a legmegvetettebb és legse- 

lejtesb társaságba szorítva dobják ki. Azonban kimondhatatlan 

a z , mit az emberen elkövet. Mintha kivált ezt szemelte volna 

ki átkos gonoszsága áldozatául. Ellepi haját, fejét, s kivált 

azoknál, kik benne melegen-tartót látnak, s azt vélik, misze

rint gátolván a bőr kipárolgását, több anyaga, tehát ereje ma

rad meg a testnek, ilyeneknél tehát könnyen okoz különféle 

nyavalyát. Még nagyobb mértékben agyarkodík a szem ellen

—  annyira, hogy maga a teremtő kénytelen vala külön szer

vet, t. i. a köny mirigyet alkotni, mely nedvével lemossa a 

szemről a port s látásra alkalmas állapotban tartsa. Evvel nem 

csak a szemnek ad több dolgot, hanem az egész embernek is. 

Ugyanis a szemhéjak folytonos mozgása, a sok köny készítése 

mind az összes test állományának rovására történik: mivel 

minden mozgás és életműködés anyagvesztéssel j á r : ennél

fogva több táp, több munka, testi lelki erőfeszítés, költekezés 

szükséges. Midőn beszédben keres az ember élvezetet, hány

szor megkeseríti a törekvést a por! Midőn illatos virágok stb. 

szagával kíván az ember eltelni, —  hányszor kénytelen szag

lásszervét szag-hatlanná tenni, nehogy a szemtelen tolakodó 

is bejusson. Hány sült liba lett már haszonvehetlenné —  miu

tán porba esett! De még több bajt okoz szinte szende, sze

rény s zajtalan módon a lehelésnek. Oh, tudják ezt azok, kik

bizonyos főváros egyik nagy, hosszú utczájában laknak, mely

nek közép táján egy nagy laktanya néz le a minorum gentium 

féle házakra Ezen utczában bátran járhatna akár ki világos 

nappal is minden mez nélkül. Nem néznek itt ki az ablakon, 

nem néznek itt egy másra az emberek. Még a bérkocsis is 

hallgatag, nem mer még szitkozódni sem, még saját lovára 
sem, rettegve a rögtöni por-haláltól.

Mennyi élvezetet fojt el a gonosz itt csirájában, ha az 

ablakon kinézés élvezet. Boldogtalan lakói ezen utczánák! És 

ki vagy mi okozza mindezt? —  a por. A mindenütt jelenvaló, 

gyakran láthatlanságig parányi ellenség áthat a levegővel együtt 

minden szöveten, illetni merészli az ember bőrét is. És csu

dálatos, bár, a test öt ellenségéül ismeri, mégis egyes test

részek közül is akad szövetségese, valamint az emberek közül 

az elvetemedettnek van legtöbb és legelőbb bajtársa, frigyese. 

Ezen szövetséges a külbörnek már elkopott s e miatt lehulló 

részei. Quí non noscitur ex se , noscitur ex sociís: selejttel 

szövetkezik, tehát maga is selejtes (t. i. a por). Hogy minő 

nagy befolyással van ezen szövetség a közvagyonra, kitűnik a 

következőkből: ha a por nem szövetkeznék a bőr hulladéká

val, kevesebb fürdés, mosakodás kellene: tehát sok költségtől 

mentek maradnánk. Ezen költségnek előteremtése, de meg 

maga a fürdés és mosakodás is, munkával fáradsággal já r : te

hát fogyasztatik a test állománya, fogy az erő; miből ismét 

több táplálék és ennél fogva több költség szüksége követke

zik: tehát több a dolog, kevesebb a nyugalom, mire pedig a 

legtöbb ember mint föfö élvezetre sovárul irányozza vágyait,

—  s mégis nem nyertünk, hanem csak az ártalmast elhá

rítottuk.

Ezekből világos, miszerint a pornak nem csak az élette

len, hanem az élő világra is van befolyása, és pedig közvetlen 

is. A szellemi világra szinte van befolyása már csak annál 

fogva is , mivel testünkkel elválhatlanul össze van kötve a 

szellem. És midőn a por nagyobb költséget, ennélfogva na

gyobb munkásságot okos, nem foly-e be a lélek és az erkölcs 

állapotára is? Midőn gyakran haragos kifakadásokra késztet, 

nem vezet-e bűnre, s ekkép örök kárhozatra ? Midőn az ételre 

ragadva varczog fogaink között, nem okoz-e néha szörnyű 

rázkódást egész valónkban , miből nem ritkán étvágy romlás, 

ebből pedig mi gyakrau következtek fejedelmeknél kegyetlen 

Ítéletek s embertelen mészároltatások. Nem több , csak igaz

ságos méltatása jelentélyének , midőn utczáinkon szabad tért 

engedünk tett-szomjának és valóban ernyedetlen munkáságá

nak. A nagy, ha fertelmes is , mindig érdemel némi tekintést. 

Tamerlant, Dzsingisz- Khánt ki nem ismeri! És tiszteletre 

méltók-e. Köztük és a por között csak az különbség, hogy 

ök leplezetlen elégiték ki kegyetlen vérszomjukat s ennek 

egyszerre áldozának számtalan emberéletet: a por pedig udva

riasan , nyájasan , minden körülményhez alkalmazkodva, sehol 

sem sértve csúszik be, s nem is hirtelen, hanem szépen lassan, 

sokszor a nélkül, hogy ö t v é t k e l n é k ,  ássa alá a legszebb 

reményekkel kecsegtető életet; ámbár vég számadásilag az ő 

áldozatai sokkal számosabbak mint azon vadállatokéi, és a ha

lált tekintve kimenetelül, a por áldozatai sokkal kínosabban, 

mert huzamos és fájdalmas betegségek folytán, hullanak a 

semmiségbe, az az mennek át uj életre, az az, változnak földdé 

és léggé. Nekünk kivált hathatós okunk van hálásoknak len

nünk a por iránt. Nevünk t. i. a magyaré, halhatatlanná lesz 

általa, vagy legalább van rá kilátás, ha már egyébkint veszendő 

lehetne is. De valljon ismertek-e t i , tisztelt olvasók, jlyant, 

ki nagyon , igen nagyon szeretné, ha nevünk elveszne ? És ha 

volna is oly feles barát, ki csupa szeretetböl el akarna ben

nünket nyelni, —  örökitendi, ha már tetemünket el is nyelnék, 

legalább nevünket a por. De ne véljék, tisztelt olvasók, hogy 

evvel hazánk homoktéreit és pordus városait értem. Egy föl- 

födözést értek, melyhez hasonlót legfölebb falun, és itt is csak
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magyar falun tehetni. Bátran állhatunk már a fölfödözésekben 

tündöklő nemzetek sorába, kik ha többet födöztek is föl, de a 

mienk annyival különösebb és sajátosabb, — sőt az összes 

világ pénz-s igy anyagi és erkölcsi viszonyaira a legellát— 

hatlanabb befolyással lehet. Mi nem is késendünk a közönsé

get azonnal részletesen értesitni, mihelyt a most folyamatban 

levő kísérletek eredményt 

szültek, akár vastagot, 

akár vékonyát. Ezen föl— 

födözés bizton melléje 

állhat az örökmozgony- 

nak , melyet szinte ma

gyar szeretett volna föl— 

födözni. Valóban nem is 

kisszerűekben és apró

lékosságokban töri fajunk 

fejét. Mindennapi tüne

mények kíkutatása, oh, 

örökiti-e nevünket? Ide

gen müveket hozzánk át

ültetni, —  ez nem méltó 

hozzánk. Bírunk minma- 

gunk is írni, sajátot, 

önállót , saját tudomá-

ynunkból..........és írunk

népszerű iratba, éptani 

czikket, melyben elmon- 

datík, hogy a míreny 

(arsenum)- férjany, és hogy a tisztelt olvasó szíveskedjék ebben 

meg ebben a kórban használni, szóval, hol elöadatik az egész 

gyógyszertan — névjegyzéke, —  éptani olvasmányul.

l)e hát minő fölfödözés az, mely a világót megrázandja ?

Ha ki egy bizonyos utczán, melyet már fölebb megismer- 

teténk, szemét ki nyitni meri, vagy inkább tudja a ránehezedő 

porfellegtől, akár kézzel foghatólag, ha lábának nem hinne, 

meggyőződhetik arról, miszerint ott h o m o k k a l  k ö v e z i k  

a z  u t c z á  t. Ez azon fölfödözés, mely átalakitandja először a 

hatósági pénzállapotot; 2-or, a polgárok pénzállapotát; 3-or, 

az embernek kevesebb dolguk leend, mert kevesebbet kellend 

kövezetre űzetniük; 4-er, a köz egészség javuland ; 5-ör a 

negyedik pont következtében a testi erő, vele a lelki erő, te

hát végül az erkölcsiség is emelkedendik: ekkor tehát az em

berek jó k , békeszeretők, egymást szeretők, egymást és egy
másét becsülök lévén, büntető törvények, tehát rendőr, katona 

slb. nem kellendnek. Ekkor lesz egy akol és egy pásztor, és 

egy sem birka. Boldogok m i, kik ezt előrélátjuk! Áldva le

gyen harmadíziglen azon férfiú, ki e kimondhatatlan gondolatot 

még nyomon érte, mielőtt hazánkból elszállott volna.

Mily olcsó lesz ekkor minden! Azonban némelyek azt 

mondák nekünk, miszerint a homok csak azért van oda hordva, 

hogy letiportatván és lejáratván láb és kerék á lta l, a majdan 

jövendő időkben rátecndö kövezetnek szilárd, engedetlen al- 

zatul (tudniillik a homok) szolgáljon. —  O h , ez csepet sem 

csorbítja fólfödözői érdemünket, sőt egy uj fölfödözést tiiz az

előbbi melé.........Bár csak el ne hordaná ászéi az alzatul

szolgálandó homokot addig, még a kövezeti koczkákhoz kellő 

sziklák , melyek ugyan már készek , hozzánk eljőnek ! Aztán 

sokba kerül nagyon a netán engedett és besüppedt kövezeti 

helyek kijavítása. Azon emberek helyett, kiket balsorsuk oda 

vert s a porfertözte levegő miatt elsínylenek —  születik több 

uj. lm a gondolatok, miket keltett az említett utczának egyszeri 

végigjárása.

Non mihi sí línguae centum sínt, oraque cenlum,

Ferrea vox, omnem numerum comprendere stragum

Omnia pulveris percurrere vítia possim.

KÁVÉSZEDÉS.
A kávéfa 40 láb magasra n ö l, borostyánszerü sötét 

levelekkel és hófehér virágokkal. Mivel csak árnyékos helyen- 

diszlik, azért, mint 15— 18 láb magas bokrokat kertekben 

ültetik a vastag, lambos s terebélyes Dadapfa alatt, melynek

világoszöld levelei és 

lángpiros virágai a ká

véfa sötétzöld leveleí- 

és fehér virágával gyö

nyörű szintarkázatot ké

peznek. Széles főutak vo

nulnak végig a mérföld 

hosszúságú ültetvénye

ken s azt osztályokra 

szelik, melyek mindegyi

kének megvannak,a maga 

munkásai. A  kávévirág

ból skarlátveres cse- 

resnye fejlődik ki, mely 

lassankint sötét violaszi- 

nüvé válék, és egy gyü

mölcs magot zár, mely 

két, lapjaikkal egymás 

felé fordult, kávéból áll. 

Ha a gyümölcs megérik, 

úgy ezer meg ezer mun

kás foglalkozik azok sze

désével , és’azt először kifalazott gödörbe viszik, hogy ott 

izzadjon, megfüledjen és porhanyuljon. Ezután kiteregetik 

száradni a napra s az eső ellen kis karikában járó színekkel 

takarják be. Ha a gyümölcs kellően megszárad, az e czélra 

felállított malomba viszik, hol egy kerek teknöben viz által 

hajtva egy kö forog, ez a bevetett magvakat morzsalja,úgy, hogy 

száraz hús burékjokleválik, ezután egy gereblyével újra felka

varja, hogy polyvájuk lehulljon. Ezután a magot megrostálják, 

a kupálatallanokat lekoppasztják, rostilat után pedig a kávét 

elválogalják, mely munkával a gyermekek és asszonyok fog

lalkoznak , szépség és nagyság szerint s úgy bocsátják a ke

reskedésbe.
Java szigetén a Holland kormány, valamint minden más 

ültetvényeket , úgy a kávéültetvényeket is a benlakók által 

mérsékelt díj mellett kényszerített munkával mivelteti. Egy 

neme ez a nálunk ismeretes robotnak, szelidebb kiadásban. 

Északamerika déli államaiban pedig a néger szolgák mi- 

velík.
A kávé eredeti hazája Arabía, innét származott az el, 

miután oly átalanosan elterjed itallá le tt , Kelet-és Nyugot- 

indiába, az afrikai és a Sunda szigetekre. Csak egyedül a me

legebb tartományokban tenyész, azért Európában nem is mi- 

velhető.

—*tV

EGY PILLANAT IIINDOSTANRA-

Hinduknak nevezik átalában Elöindiának azon népeit, kik 

a Himalaja és Bindliya hegyek közt laknak, mely tájékot azért 

Híndustana-nak is nevezik.

Minden, jelenleg Hindostanban élő nyelvek anyja a Sans- 

krilnyelv. A Sanskrítnyelv v i r á g z á s a  a mi időszámításunk előtti 

századba esik, mikor is az a hindu fejedelmi udvarok s mind

azok nyelve vo lt, kik csak a szépmüvészetekkel foglalkoztak 

ekkor érte el tökélye legmagasabb fokát. Ezután lassankin

29*

K á  v é s z e d é i * .
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ki kezdet halni, mint később a latinnyelv, mindazáltal Kr. sz. 

u. az ötödik században még elő nyelv vala. Ma már egészen 

holt nyelv, de még ma is az irodalom, tudományok és szépmü- 

vészetek nyelve, mint volt Európában sokáig a latin nyelv, és a 

hindu tudósok szorgalommal tanulmányozzák, mert benne a 

régi törvényhozás , vallási hagyományok és a költészet meg

becsülhetetlen kincse van lerakva , melyek csudálata Európá

ban a szerint növekedik, a mint a Sanscritnyelv tanulása és 

tanítása a főiskolákban mindinkább ki kezd terjeszkedni. E 

nyelvet oly tökélyesnek találták a legrégibb időktől, hogy azt 

s u g a l l a t n a k ,  az istenek nyelvének nevezék. Különböző 

kiejtései voltak a már szinte kiholt neda, pali vagy báli, zend, 

prakrit, magadhi nyelvek.

Hindustanban ma öt nyelvet emlitnek, melyek a Sanskrit- 

nyelr leányai, s ezek: 1) a h i n d u n y e l v  több ágai- és ezek 

kiejtéseivel; 2) a gudserati; 3) a guara ; 4 ) az úrija; 5 ) a 

muratha-nyelv — ezekhez számítják még a ginghullessí és giah- 
pus-nyelveket.

A hinduk em

lékezetet hala 

dó időktől bál

v á ny i má d ók  

voltak, s bálvá

nyaiknak em

bert, sőt gyer

mekeket is ál

doztak Iuiádá- 

suk fő tárgya 

B r a h m a  volt, 

de hogy ez a- 

lalt a napot, 

vagy egy min

denható istent 

értettek-e nem 
tudatik.

Így találták 

őket a nyugat

ról jövő, mózes 

vallásit s egy- 

ptomi tudomá

ny u papok, kik 

a nép könnyen- 

hivőségén egy 

isten akarata ki

folyásának hír

lel t kormány- 

rendszert al

kottak. Ezek a 

Brahmin nevet

vették fel, isten követeiül tolák fel magukat, s támlák, hogy 

B r a h m a  a mindenható teremté a világot, és a népet 4 várnára 

(casta) oszták, melyek •' 1) a papok, 2) a katonák vagy neme

sek, 3 ) a mesteremberek, 4 ) a földini velők vagy legalsóbb osz

tálybeliek várnája s hirdeték, hogy a papok Brahma fejéből, a 

katonák annak kezéből és karjaiból, a mesteremberek közép

testéből és a fóldmivelök lábaiból ugrottak légyen e lő ! !  A ki 

a mely osztályban születik, abban örökre meg is marad utó

daival együtt, de ha jámbor, engedelmes életet él, úgy halála 

után lelke egy osztálylyal fölebb ismét a világra jön, mig végre 

így brahminná is lehet. — A katonák viselik az országos hivatalo

kat, ezek közül választják a királyokat vagy is Rajah-kat. — 

Brahma, a teremtő, testvéreit is u.m. V isn u- t, a világ fenlar- 

»óját és S i v a-t, a rombolás istenét is tisztelek. Volt a brali- 

minoknak szentirásuk is és ez a V e d  a-k vagyis szent tör

vénykönyvek és a P a r u n a - k  vagyis hitrege (Mythologia) 

könyvek. Az alsóbb osztályoknak tiltva volt e könyveket ol

vasni s ki e tilalmat áthágta, halállal bűnhődött. —  De a 

brahmavallás újítások állal több felekezetekre szakadt, ezek 

közt a Buddhavallás első helyen áll. Ez tagadja a Veda 

könyvek szent eredelét és az embert a föltétien aláve

tésből gondolkodásra híta fel. —  És azért Hindustanból a 

szomszéd népek közé száműzetett. A másik újított vallás a 

I) s a i n a; alapitója hirdeté , hogy az embernek nincs joga az 

állatokat megölni és hogy a világ nem teremtetett, hanem csak 

úgy keletkezett. E vallás követők isteneiknek nem áldoznak; 

nem hisznek semmit, mit nem látnak, s a szent emberek isten

ült szellemét imádják egyedül. Utolsó vallás ujitó volt Si ekhs 

a 15-ik század közepén, tiszta deismusa nagyszámú követőkre 

talált s vallása ma is fenn áll India északnyugoti részében s 
egy politikai hatalmat képez.

A brahma-rendszer okozta , hogy a Hinduk és Drawidák 

örökké idegen hatalom uralkodó pálczája alatt nyögtek. A 

mongol uralkodókra most az angolok következnek —  s ezek

uralkodása alatt 

a Hinduk ég Dra
widák egy ke

reskedőkből ál

ló, akeletindiai, 

társulat, alatt

valói, melynek 

kezei közé van 

e népek millió

inak sorsa le

téve. A rajahk 

most nagyrészt 

e társulat hü- 

bérnőkei vagy 

nyugalmazott

ja i, kik előb

bi hatalmukból 

semmit nem tar* 

meg . 

csak annak jel
vényét , az 

egykori fényű

zést , melyet 

mai nap is sze

retnek ütogat- 

ni, ősi szokás 

szerint ünnep

élyes alkalmak- 

kori menete

ken, midőn is 

a rajah keleti 

pompával feldi—

sziléit elefánton ülve, aranyhímzetü menyezete alól hordozza vé

gig szemeit fényes kíséretén, s elragadó gyönyört látszik él

vezni azok szemléletén s ha már magát az egykori nagyságot 

nem élvezheti, legalább annak állpillangóin és aranyt füstejében 

gyönyörködik. S a mily szoinoritó ez állapot reá nézve, oly 

örömteljes lehel az minden barátjára a polgárisullságnak. hogy 

e bálványok, kik minden csillogó fényük daczára is gyémántja

ikkal csak a napnak tördelék meg sugarait, kiknek letüntével 

Hindostan felett szabadabban és jótékonyabban terjesztheti az 

szét v i l á g o s s á g á n a k  sugarait.

(J. L.)

Eg; h iudu  Rajait disimenete.



CZUKOR ÉS CZUKORNÁD.
Czukor az egész szerves életben el ran terjedve, és egye

dül csak a szerves élet terméke. A szervetlen, élettelen, úgy

nevezett ásványország a czukrot nem ismeri. Azon anyagok, 

melyek ehez tartoznak, nem édesen, hanem kiválólag sósán, 

savanyún vagy keserűn hatnak az izlési szervekre. Az édes, 

a czukor az állati testben nagy mennyiségben lép fü l, mi

dőn a vett tápanyagok abban nagyrészt czukorrá változnak, 

ükkor beteges állapotot lát az orvos. Egészséges állapotban 

több rovarnem a czukoranyagot mézzé képezi, szinte naponta 

élünk állati czukorral, tejben, vajban ; ez az úgynevezett tej— 

czukor. Növényországban a czukor többnyire a legtökéletesebb 

képzeményekben, a virágokban és gyümölcsben jön elő. Olvasó

im közül tán sokan láttak már a császna vagy fuchsia viráe- 

kelyhének alapján kisebbnagyobbédesfolyadék-cseppeket; a ló- 

hervirág édességét tán izeitek is már. Még nagyobb mennyiség

ben tartalmaz czukrot a körte, szilva, füge, dinnye, szőlő. Ez az 

úgynevezett szölöczukor. A szőlöczukor az aprószölönél gyak

ran jegedelt alakban jön elő. Legtöbb gyümölcsből azért nem 

készítenek czukrot, mert abban vagy kevés a czukormennyi- 

ség, vagy ritka a gyü

mölcs, vagy a gyü

mölcsnek magának na

gyobb becse van, mint a 
czukornak. Búza, árpa, 

burgonya stb. keményí
tő szemecskéiben nincs 

ugyan eredetileg czu

kor, de képződik, ha e 

gyümölcsnemek erje

désbe hozatnak.

Némely növények kü

lönösen czukorképzök; 

ezeknél a czukor nem 

csak a virágokban s 

gyümölcsben jön e lő , 

hanem a törzs, a szárak 

nedveiben, a gyökgü- 

mökben. Ide tartoznak: 

aczukornád, a czukor- 

répa, a czukorjuharfa s 

a nyírfa. Nyírfából se
hol sem készíttetik nagyobb mennyiségben czukor; a ezu- 

korjuharfából Északamerikában pedig tetemes mennyiség

ben K* azonban a termövidéken emésztetik föl, s kül keres

kedésbe nem jön. Noha a vegyészre nézve a tej- szőlő- gyü

mölcs- méz-nyírfa-juharfa- répa- ésnádezukor mind egyen

lően nagy fontosságú; a termésre s kelletre nézve még is a 

nádezukor, s Európa némely tartományaiban a répaczukor ér

demeiknek különös figyelmet.

A régi görögök és romaiak ugyan mind ételeiket, mind 

gyógyszereiket átalában mézzel édesiték, mindazáltal már 

náluk is előfordult, a nádezukor; ugyanis Theophrast görög 

író egy édes sót ír le , mely magától egy vadféle növényből 

képződik, melyet sokan a ezukornádnak tartanak l'linius ró

mai író, e növényországbeli terményt indiai sónak (sál indicum) 

nevezi és Gallus már annak gyógyszeri használatát említi. 

Mindenesetre a ezukornád akkor inég nagy ritkaság volt. Az 

arabok már régtől használák , s állítják , hogy ők használták 

volna legelöszer gyógyszerül. Mascadi-Ben-rittale Malif lako

dalmán Kr. u. 1087-ben Bagdagban, egy asztali ék volt, melyre 

80,000 iont (24 latot véve 1 fontra) czukor ment fel. A leg

régibb tudósítások a czukor használatáról a keresztes hadjára

tok történetében fordulnak elő, de e fűszer még a 17-ík szá

lad végén oly drága volt, hogy Némethonban azt csak a leg

előkelőbb házakban használák.
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India az Euphrat partjsin vadon termő czukomádból ké

szített cznkorral kereskedett, mely az ókorban az aranynyal 

volt egyértékü. A 12-ík század elején az arabok hozták e 

növényt Egyptomba, Malta- és Szicíliába s innét terjedt el Ma

deirába és a többi Canari szigetekbe, melyek Amerika felfe

dezése előtt egész Európát elláták czukorral, úgy hogy a 

legfinomabb czukrot mai nap is canari czukornak nevezik.

Ma nyugotindía termel legtöbb czukrot. Ott a ezukorná- 

dat, úgy nevezett czukoriiltetvényekben az esöszak előtt laza 

földbe ültetik, és az november és decemberben virágzik. Nö

vése a közönséges nádé, csakhogy óriási mérvben. Levelei

3 — 4 láb hosszúk. 12 hó alatt kifejlík több lábnyi hosszú vi

rágbuzogánya, melynek csúcsán virágai kinyílnak. Kedvező föld

ben 20 láb magasra nöl és 2 ujjnyi vastag törzse 20 fontot nyom.

A ezukornád ültetése és mivelése a néger robszolgák 

dolga s leirhatlanok azon szenvedések , melyeket ezek kiállni 

kénytelenek, —  reggeltől estig igen sovány és kevés étek 

mellett a legfárasztóbb munkával el vannak foglalva, a felü

gyelők korbácsnógatásai alatt. S miután itt a béres munka 

nincs divatban, egy ily rabszolga ára 1000— 1500 tallér.
Legnehezebb munka 

az aratás, ez akkor áll 

be midőn a nád szára sár

gul és leveleit a leg

felső 5— 7 bütyökig le- 

hullatá. A legforróbb na

pokban minden egy rab

szolgának ki van szabva, 

mennyit kell learatnia, 

nagy kévékbekötöznie és 

illő helyére szállitnia —  

a legtöbb korbácsütést 

ekkor szenvendi. Este 

pedig nyomorű gunyhó- 

jában maga örli a kuko- 

ríczát, melyből félig sült 

prószát készít, mert húst 

csak ritkán kap , és ott 
már nagyon jó l tartják a 

négereket, hol hetenkint 

1 — 1 */2 f°nt !>ust >s a^- 
nak nekik. Hasonló sor

sa van a néger rabszolgának a fagyap (pamut) ültetvények

ben is.

A czukomád-kévékel a czukormalomban leveleiktől le- 

fosztogatják, inegapritják és zúzzák. A czukormalom egy, három 

roválkos hengerrel ellátott zupa (Quetswerk), ebben törik ösz- 

sze a nádat, és a melyet állatok vagy négerek hajtanak, vagy, 

hol szélmalom alakra épitvék, ászé i. A kinyomott zat egy 

tartóba foly. Zúzás után a nádtöreket inegszárasztják és tüze

lőül használják.

A zatot, mivel 29 perez múlva már erjedésbe menne, 

azonnal a ezukorfözöbe viszik, vagy a szabadban főzik és 

tisztítják. A Főzés a zatot tisztító üstökben türténík, a zat közé 

oltott meszel tesznek , az üstök alá tüzet raknak , a képződő 

habot leszedik, tisztítás után a zat párologtató üstökbe jón , 

hol azt 3/ 4 éra lerözik. Most egy kisebb üstben sötét barnára 

főzik, ez után egy második és harmadik üstben is újra meg 

újra befözík. Mihelyt a zat kellően megsilrüdött, a hűtőbe te

szik, innét pedig a most már ezukoranyagnak nevezett zatot 

mintákba öntik, hol az apró jegeczekben megkeményül. A 

minták lyukait csak könnyen dugják be, melyen át a meg nem 

jegeezült rész lecsepeg és szörp (syrup) nevet visel. Az 

i?y jegeezült czukor a nádezukor, mely 3—hét múlva megszá

rad , s a szerint fehérebb vagy sárgább, mint még több vagy 

kevesb szörpöt tartalmaz. Az igy nyert czukor az úgy neve-

442
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Telt nátlczukor, mely előbb még fehérítés és tisztítás véget a 

tisztítóba kerül. Az előtt ily tisztítók csak Európában voltak, 

de ma már találtatnak a helyszínén is. A szörpöt vagy szörp

szesz (rhum) készítésre fordítják, vagy pedig nyersen szállítják 

Európába.

Az Amerikából hozott nyers czukrot a tisztítókban (Raf- 

finerie) ismét folyóvá változtatják.

A 15-ík századtól fogva Európában csak czukortisztítók 

voltak, a nyers czukrot Amerikából szállíták, azonban 1709- 

ben Sigismund András vegyész bebízonyítá, hogy európai nö

vények is, jelesen a czukorrépa, tartalmaznak czukoranyagot s 

a 18 század végével Achard állított fel Európában legelső ré- 

paczukor gyárt Sleziában. Midőn I. Napoleon a szárazföldi zár 

által Európába a nyersczukor behozatalát eltiltá, egyszersmind 

annak pótlékául a répaczukorgyártás ügyét igyekvék, külö

nösen Francziaországban előmozdítani és ez időtől fogva a 

répaczukorgyártás oly gyorsan terjedt, hogy Európában je 

lenleg répaczukorgyár ezernél több találtatik . melyek éven- 

kínt 30 millió mázsa répát dolgoznak fel és közel 2 millió 

mázsa czukrot állitnak elő. Az előállított mennyiség szerint 

sorozva Európa répaczukor termelő tartományai ezek: Fran- 

czia-, Porosz-, Morvaország, Ausztriai herczegség, Magyar-, 

Lengyel-, Oroszország, —  ezeken kívül gyártatik az nagy meny- 

nyiségben Bajor-, Szászországban, Hessen- és Braunschweig 

herczegségben is.

Századunk harmadik tizedének vége felé az összes nád- 

czukortermesztés 15 — 16 millió mázsát tett; a negyedik 

tized első éveiben 15 millióra csökkent, de közepe felé 

15 — 16-ra emelkedett ismét, s azóta a legújabb adatok szerint 

20 millió mázsányira rúgott. Az érintett 15 — 16 millió mázsa 

úgy osztatík fö l , hogy a brítgyarmatokra (Nyugotíndía, Gu

yana , Mauritius, Keletindía) 4 — 5 ,  a franczíagyarmatokra 

(Nyugotindia , Bourbon , Guyana) majd 2 ,  a spanyolgyarma

tokra (Cuba , Portorico . Manilla) 4 — 5, a hollandiakra (Java, 

Szumatra stb.) i ' / j ,  » dánokra V5— </j, Brazíliára 2 ,  Hátsó- 

india s Chinára */3, Északamerikára (Louisiana) körülbelül V t 

millió mázsa esik. Ujabb időkben az összes termesztés meny- 

nyisége fölötte emelkedett leginkább a holland és britt Kelet- 

indián, Cubán, Maurítíuson.

Alaposabban, mint a termesztés, van fölszámítva a nád- 

czukor behozatala Európába. Az J 736—iki összes behozatal 

21/* 1775 felé 4 ,7, 1788, 4 ,8, 1823, 6 ,5, 1825 (Humboldt 

Sándor szerint) 82/ j  millió mázsa. 1830— 1837-iki években

9 — 10 millió mázsa czukornád hozatott be; innen kezdve 

emelkedett 10— 12 m. mázsáig, 1847 már 15 m. mázsát tett, 

1853 pedig 13 millió mázsát. Egyszázad alatt ötszörösödön.

Európa összes népességét most 250 millió emberre te

hetni ; igy minden fejszámra 5, 2 font gyarmati czukorfogyasz- 

tás esik. Az összes termesztésnek felénél nagyobb mennyisége 

a föld legkisebb reszébe, Európába jön . mely körülbelül az 

egész fold népességének %  ét foglalja magában. Azért e többi 

földrészeken az átlagos fogyasztás fejenkint egy negyede sem 

az európai átlagos fejszám szerinti fogyasztásnak.

KOLOMB KRISTÓF-

Midőn Guttenberg Slraszburgban nagy találmányán szorga

lommal dolgozott, 1435- vagy 36-ban született Kolomb Kris

tóf, Genua elővárosának egyik kis házában. Egy szegény 

gyapszövonek volt iia , s neveltetése e korban ily sze

gény szülék gyermekeiéhez mért vala. Olvasni, írn i, és szá

molni tanult, és gyapot gyaratott, mígnem 14 éves suhanci

korában, hajlamait követve, a tengerre ment. A tenger vészeit 

kicsinlő lenézéssel állta k i,  sőt azokban gyönyörét találá fel. 

Az időben Portugall bocsátkozott legnagyobb tengeri vállala

tokba, s mivel testvére már ott élt, ö is oda költözött s több

ször behajózta Afrika nyugati partjait. Portugalliában vette 

nőül Prestella, neves hajós, leányát, s miután e viszony által e 

férfiú naplója és térképei birtokába jutott, szorgalmasan kez

dett tanulni. Ez és az ős monda, Atlantis egy szigetének el

tűnéséről, továbbá ismeretlen országokról szóló hírek, felcsigáz

ták képzelőtehetségét. A magasztalt ( kelet-) Indiába vezető 

egy új utat vélt felfedezhetni, mihelyt nyugatnak evezne; sőt 

nagyszelek fákat, ismeretlen nádszárakat, művészileg kifara

gott fadarabokat, és, mint beszélék. Madeiránál sajátos alkatú 

embertesteket hajtottak a partra. Egy uj  világot, e tárgyak 

hónát, gondolá Kolomb felfedezhetni, s minél nagyobb aka

dályok gördültek e lé , annál szilárdabban állt véleménye mel

lett. Hasztalan közié merész tervét szülővárosával, Genuával, 

a Portugall és Angol udvarral, —  mint rajongót utasíták vissza. 

Végre castíliai Izabella (spanyol) királyné Granada meghódí

tása feletti örömében rá hagyá magát bira>ni, a merész férfiú

nak terve kivitelére három törékeny hajót rendelni. A felfe

dezendő tartományokért nagy admirali és alkirályí méltóságot 

és e tartományok jövedelmének tizedét igéré neki és utódainak 

a sikerülés esetében. 1492 ben augustus 3-án 120 emberrel,—  

kik közt voltak, amint nagy hajósok ismeretes Pinzon, testvé

rek is, —  elhagyta a Cadixhoz közel eső pálosi kikötőt, s sze

rencsésen elérte a canari szigeteket. Itt a hajók kijavításával 

egy egész hó folyt le. Innét indult ki a végtelen ismeretlen 

tengerre, s e forró földövi tájon uralkodó passat szelekkel 

hajói nyilsebességgel haladtak. mindig odább és odább. Már 

400 mérföldet haladtak, de az óhajtót földnek nyoma sem volt. 

És íme egyszer csak zöld halmok merültek fel a hullámokból í 

Mily öröm ! mily meglepetés! De a mi mesziről zöldéit, nem 

volt egyébb fenntuszó tengerfüvek szövedékénél —  mily ke

serű, csügesztö csalódás!!  Tengeri madarak repültek felet

tük s az árboczakra száltak, mely eset újra felkölté a remé
nyeket, de a földet csak nem érheték el. Hetek, hónapok múl

tak már a kiindulás napjától fogva el s a hajónép csiiggedése 

könyörgés és fenyegetésben tört ki Kolomb iránt. A zugo- 

ládás mindig hangosabb lett; Kolomb élete nem volt biztos

ságban s a lázongó legénységet sem ékesszólás, sem szigorú

ság vagy fenyegetés, nem birta lecsillapítani. Mennyire örült 

azért, midőn a mérón feneket ért, és egy káka, egy rózsa és 

tüskeág, szép piros bogyókkal, a hajó felé úsztak ! Egész éjen- 

át nem jött Kolomb és kísérői nagyobb részének szemeire álom ; 

vágyó szemekkel néztek a tájfelé, honnét a várt földet felme

rülni hitték: ekkor Kolomb a távolban egy fénysugárt vett 

észre. Egy fény mozgott a látkörön mélyen, kiírhatná le 

Kolomb örömét I ! Alig volt ereje végtelen öröme elfojtására. 

Az éjfél elmúlt, és íme (october 12-én, pénteken) éjfél után 

két órakor, a két másik hajó egyikének arboczkasából egy

szerre hangzott: Föld ! föld ! Mindenki a tatra rohant, kiáltva : 

Fö ld ! föld ! —  Ágyulövés jelenté az örömet a másik két hátra

maradt hajónak. s midőn negviradt, egy termékeny, zöld bok

rokkal fedett szigetet láttak maguk előtt s első Örömükben 

egy „Tedeumot“  zengtek el hálául a Mindenhatónak. Tomboló 

rivalgás közt szálltak csónakra és eveztek parira. A sziget 

benlakói közül sokan gyűltek a partokra s bámulák az új ven

dégeket, valamint ezek is őket. lizek mind meztelenek voltak 

vö röses  rézszimU bőrrel. Kolomb gazdag öltözetben kivont 

k a rd d a l á l l t  az első csónak é lén , hogy első lehessen az euró

paiak közül, ki az újvilágban parira lép. Mindenki körébe tola

k o d o tt, leborultak lábaihoz, kezét csókolák, kinek csak kevés 

napok e lö l t  é le té t fenyegeték. Most a sz ig e te t, melyet a ben- 

lakók Guannliani-nak hítak , a castíliai korona részére elfog

la lta  , s San S a lv a d o r- n ak  nevezte Egyike ez a Bahama szi
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geteknek, de Kolomb azt hívé, hogy a keresett Indiához és 

különösen a Cipango (Japan) szigethez, már nem lehet mesz- 

sze; azért már három nap múlva tova indult délnek és még 

több szigeteket fedezett fel. Mindenütt ugyanoly embereket, 

egy még soha nem látott növényzetet és a magas fákon gyö

nyörű, éneklő madarakat talált. Tovább hajózva a nagy Cuba 

szigethez ért, innét Haytiba, melyet, Spanyolországhozi ha- 

sonlatassága miatt, Hispaniolának nevezett el. Mivel l’ inzon, kí

sérő hajójának egyikével titkon haza szökött, hogy a felfedezés 

hírét ö hozhassa meg elöszer, másik hajója pedig törést szen

vedett, azért Kolomb kényszerítve érzé magát a vissza-térésre. 

Januar 4-én indult el, 12 indiánt, ritka madarakat és növénye

ket hozva magával s útközt megtalálta a hűtlen Pinzont. Két 

iszonyú vihart kelle kiállnia mielőtt Lissabonban kiköthetett. 

Innét 1493-iki martius 4-én ért a pálosi kikötőbe, mindenki 

sietett most elébe, az uj világ felfedezőjét láthatni. Innét Bar- 

czellonába utazott, hol akkor az udvar székét tartotta, s a ki

rályi pártól kitüntetéssel fogadtatott.

Ezenkívül Kolomb még háromszor utazott az uj világba 

u .m . 1-er 1493-1496; 2-or 1498— 1500; 3-or 1502 — 1506 

közt, sok szigeteket s végre Délamerika északi partját is fel

fedezte, nem mesze az Orinoko folyó torkolatátol, mely tar

tományt emlékül neve után, Colombiá-nak nevezték el, míg az

egész földrészt annak nevéről hívják, ki annak léirását először 
kiadta , és ez Amerigo Vespucci, egy florenczi volt. Kolomb 

sok nagy férfiakkal osztozott azon sorsban, hogy felfedezésének 

nem élvezhette gyümölcseit. Ha valamely nagy mű véghezvivője 

nem saját keblében találná fel jutalmát —  a világ hálája ke

vés nagyra fogna buzdítani.
Az általa Hispaníolában hátra hagyott gyarmatosok, egy

más közti viszály és a bennlakókkal! víaskodás által, kikkel 

zsarnokilag bántak, nagy zavarba jöttek. Midőn Kolomb a leg

garázdább rendzavarokat meg akarná fenyétení, ezek találtak 

utat öt, kinek mint idegennek sok irigyei s ellenei valának, a 

spanyol udvarnál eláztatni. Ekkor Ferdinand, spanyol király, ki 

a nagy férfiút nem méltánylá annyira, mint Isabella , egy szűk

keblű hivatalnokai (Bovadilla Ferenczet) külde Amerikába a 

dolog megvizsgálására s felhatalmazá ö l Kolombot letteni, ha 

a vádak valósulandnak. Bovadilla azonban egyenesen letette 

őt, ellenei rágalmait leirá, sőt Kolombot tesvérével együtt lánczra 

verve kuldé Spanyolországba vissza. Spanyolországhoz közeled

ve a hajókapitány le akará lánczaít vetetni.de ö felelt: „Nem; 

lássa egész Spanyolország, egy uj világ felfedezőjét mint jutal

mazzák meg." Midőn most a trón előtt földre borult, Ferdinand és 

Isabella felemelék és erösiték , hogy nem volt szándokuk vele 

igy bánni, el is rendelék Bovadilla visszahivatását, de nem az

érdemes Kolombot, hanem egy bizonyos Ovandot, küldének 

helytartóul. Ez annyira sérte öt, hogy megparancsolá, misze

rint egykor majd lánczait koporsójába tegyék. Senki sem em

lékezett az első elindulásakor vele kötöttegyességre. A spanyo

lok irigysége és gyülölsége üldözé öt és testvéreit; utolsó 

utazásához a királytól csak négy rósz hajót tudott kieszkö

zölni, s midőn az a hispaniolai lázadó csorda és egy vihar által 

meghiúsult, leáldozott napja. Hivatalai- és méltóságaitól meg

fosztva s mélyen megbántva halt meg 1506-ban élete 70-ik 

évében Balladolidban, honnét kisöbb tetemeit Cubabára Havan- 

nahba hozták. A lánczokat, melyeket Spanyolországban viselt, 

fia Diego, koporsójába tette.

Kolombon kívül többen hajóztak Amerikába, s ott tarto

mányokat s kincseket fedeztek fel. így 1499-ben Ojeda a 

Dariai földnyelvet fedezéfel; Balbo 1513-ban nagy fárado

zással beutazta északi Délamerikát, s legelső pillantá meg a 

nagy Délilengert; Diaz de Solis 1520-ban a La Plata folyó

ra talált s 1520-ban Cortez meghódíta Mexicót. Magelhaens 

hajózá elöszer körül a földet 1519-ben.

Amerika felfedezése az egész világra kiszámithatlan kö

vetkezményekkel bír; végtelen mennyiségű arany, ezüst folyt be 

onnét Spanyolországba és —  elökészité ennek hanyotlásat, 

mig másrészt, a tetterös germán törzs, Angliából a polgároso

dás malasztjával önté el a világot és ott azon, fökép a mostani 

képzettségnek oly roppant elöhalodására, az ösvényt egyen

gette, mi Amerikát, miveletlen nagy területeivel, évente növe

kedő kivándorlások czélpontjává tette.

(J . L.)

FÜRDÉS, ÚSZÁS.
— D i é n e s  L a j o s t ó l . —

A hideg vízzeli mosakodás és lábfürdök igen czélszerüen 

felfrisitik, élénk állapotba helyzik az idegeket, vérlés izmokat. 

Minthogy az úszás a fel-és állagok izmainak, többféle szabály

szerű ügyes, és erőteljes mozgatása a vízben, nagyon termé

szetes , hogy az egészségre jótékony befolyású s oly 

hathatós testgyakorlás, mely az izmokat edzi, a bőrt tisztán 

tartja, s a deli testartást, s a tagok pontos és csinos mozga

tását hathatósan előmozdítja. Már a régi görögöknél oly minden

napi szokás volt a fürdés s úszás, hogy midőn valakinek életre- 

valótlanságát röviden kifejezni akarák, úgy nyilatkozának: „Nem

tud sem olvasni, sem úszni.“ Ily jótékony testgyakorlatnak 

tárták a görögök az úszást. —  Minél tisztább a bőr, annál 

nyíltabbak pórusai (apró izzadó lyukacskái) s annál biztosabb 

az ember, hogy semmiféle kártékony beteg anyag nem csopor

tosul össze az összes belső- és alrészekben; annál csekélyebb 

a test hajlama a lázakhoz (hideglelés) hypochondria-, kösz- 

vény-, tüdövész-, aranyérhez s egyéb ilynemű nyavalákhoz. 

Föoka, hogy ezen betegségek oly nagy mértékben fölül ke

rekedtek a mostani ivadékon, kiváltkép az: hogy nem tartjuk 

eléggé tisztán bőrünket mindennapi fürdés , vagy legalább 

egész testbeni mosakodás állal, s nem gyakoroljuk, edzzük illö- 

leg tagjainkat czélszerü mozgás, s mikor és a hol lehet, úszás 

állal. —  Az egészségi rendőrség nem tehet fontos hivatásához 

méltóbb s iidvösebb lépéseket, mint ha czélszerüen gondosko

dik arró l: hogy mindenütt legyenek közfürdők, s —  a hol le

hetséges —  úszó intézetek; a mint hogy ennek az utóbbi év

tizedekben minden haladó államban örvendetes példájával ta

lálkozunk, legkivált oly fővárosokban, melyek falai között vagy 

mellett nagyobb folyó hullámai hömpöylögnek, csakhogy ar 

átalánosságig, az a z , hogy mig minden helységnek meglesz a 

maga közfürdője, bizony még jó  darab haladni valónk van
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Vegyük például édés hazánkat. Ha valahol, Magyarországon bi

zonyára igen sok városban és helységben nagyon csekély fá

radsággal és költséggel lehetne fürdőket és úszó intézeteket 

állítani, s ha jó l széttekintünk, alig akad meg szemünk néhány 

nevesebb városon melyben ilyen intézetek volnának. És mégis, 

ha legnagyobb folyónk, a Duna hosszában elindulunk Dévény

től Orsováig, aligha találunk egyetlen egy nyilvános községi 

fürdő intezetet. Egy bécsi paraszt folyóiratnak, melynek be

csületes czime „Hang Jörgel“ Apatinból irják, hogy ott fürdőt 

állítottak kiváltkép az illendőség érdekében, nehogy mint eddig 

szokásban volt, férfiak és nők gyakran igen is sürü csopor

tokban fürödjenek. Éljenek apatini német hazánkfiai, s köves

sék jó  példájukat minden kisebb nagyobb folyóink partjain 

lakó honfitársaink. A mi olyan intézkedés volna, melyet min

den néven nevezhető hatóságok örömmel néznének.

E tekintetben akármelyik nemzet példát vehet az oroszok

tól, mert tudni kell, hogy ritkaság Muszka-országban olyan falu, 

melynek ne volna fürdője. Itt csak annyit említünk róluk, hogy 

azok ottani szokás szerint izzasztó, vagy miként az azok min- 

tájá™ már nálunk is keletkezett egy-kettőt elnevezték gőzfür

dők. Ők a tábori sütökemenezéket is, és hacsak lehet víz mellett 

szeretik felálitní,melyetösszeköttetésbe hoznak a nekik nélkülöz- 

hetlen fürdővel. Hires jó  gyomrukat kiváltkép a gyakori fürdés 

edzi oly világhírű emésztő szerszámmá, melynek párját széles 

e föld keregségén aligha találni.

Hogy a fürdés és úszás mennyire el van hanyagolva a 

tudós Németországban is , —  egy német íróra hivatkozom, ki 

a gyönyörű és népes Drezdát, Szászország- fővárosát, hozza fel 

e tárgyban például, melynek falait a hajókázható Elba hul

lámai locsolják, s még is 95,000 lakosa közöl legfölebb 2000 

gyakorija nyaranta az úszást és fördést.

Mivel minden a szerint használ vagy árt a mint hazzáfo- 

gunk és használjuk, tehát jól lesz a következőket figyelemben 
tartani.

Kezdők, kiknek testök még nem barátkozott meg a hideg- 

fürdő kellemeivel, melegebb mérsékletet válasszanak első für- 

déseikhöz, ha kissé bele szoknak, hűvösebb vizet is eltűr bő

rük. Kiváltkép káros az egészségnek, felhevült testtel a vízbe 

belépni, ilyen gondatlanság, tüdőgyuladást, torokgyikot, s 

egyéb veszedelmes, néha halálos bajt is vonhat maga után. —  

Teli gyomorral sem tanácsos fürödni. Tehát ezt is kerülni kell. 

Egyébiránt, valamint a vizbemenetel kellő idejét, úgy a fürdés 

abbahagyását is kinekkinek legjobbau megmondja a fentebbi

ek figyelemben tartása mellett józan esze, s az utóbbit b ő r e  

is, mely borzadozni kezd, s úgy nevezett 1 í b a b ő r r é alakul, 

ha már untig beeléglette a hideg vizet, csupán fürdőknél ez 

hamarabb beszokott következni, mintáz úszóknál, kikel tagjaik 

mozgatása sokkal hosszabb ideig megóv a didergéstől. Ámbár 

a fürdés, s kiváltkép az úszás nagyon meghozza az étvágyat, még

sem tanácsos rögtön a fördés után terített asztalhoz látni, rövid 

idei szünet és mozgás vagy járkálás után több egészségre válik.

A mi magát az úszást különvéve illeti, ennek általános és 

sokféle hasznossága oly világos, hogy a ki indokokkal akarná 

azt bizonyítgatni, egy sorba állhatna azzal a tudóssal, ki azt 

iparkodott hallgatóinak megmagyarázni, (logice definiálni), 

hogy mit tesz: enn i .  Azt azonban nem tartjuk fölöslegesnek 

megemlíteni, hogy valóságos gyógyhatású a g y e n g e  és 

s z ű k k e b l ű k r e .  Azon természetes oknúlfogva: mert a 

rendes úszás a karok, lábak, és mell izmai által hajtatnak 

végre; azt pedig rég tudjuk, hogy kellő és hosszas gyakorlat 

által minden tagja avagy testrésze szilárdul erősbül az ember

nek, tehát a gyenge- és szükkeblueknek igen ajánlatos orvos

ság, gyengeségük orvoslására, az úszás.

Nagyon szép dolog volna itt az úszás művészetét leírnom, 

az tagadhatlan; hanem azt is meg kell vallani, hogy mindig 

nehezecske feladat, olyasmit a mit mutatásból lehet és szokás

tanítani, oly tisztán és értelmesen leírni, hogy a holt betűk ép 

oly értelmesen megmutassák mit és hogyan kell cselekedni, 

mint az ép kézlábu mester; legjobb lesz tehát minden ember

nek eleven mesterhez fordulni, és én ajánlok oly mestert, 

melynek családja egész világon el van terjedve, s kivétel nél

kül minden ivadéka űzi az úszás mesterségét, s egy fillért sem 

kér a tanórákért: ezen úszó mestercsaládnak becsületes ősi 

neve: b é k a .  —  Igen is, a béka azon állat, melytől leginkább 

megtanulhat az ember úszni.

Eképazon hely

zetet mutatja, 

melyet egy u- 

szoda tanítvá

nya a viz színén 

elfoglal, a pon

tocskák, azon 

utat, melyet a 

kezek és lábak
nak kell tenniük , a kis nyilacska pedig azon irányt, mely felé 

a tagokat kell vinni, jelölik.

A mint látjuk , az úszó hasán egy heveder van, hátul kö

téllel összefogva, ezt ismét ostor módjára egy pózna végéhe* 

köti az úszómester, a melyen föntartva tanítványát egész ké

nyelemmel oktatja az első mozdulatokra , melyek következők.

A testnek vizirányosan a vizszinén kell elnyúlni, a keze

ket és lábakat kinyújtani, mintaképen látszik, a kéz ujjait ösz- 

sze kell fogni, s úgy kell összeilleszteni a kinyújtott kezeket, 

hogy a hüvelykujjak összeérjenek hosszában, de a kis ujjak 

harántékosan távozzanak egymástól. Az ujjakat mindig jól 

össze kell tartani, mert ezek a tenyerekkel az uszó evezői. Mi

dőn az úszómester vontatva ezt mondja e-e-e-e-egy! —  a 

kezekkel egy jókora félkört csinál az uszó , széltiben jobbra 

balra tenyereivel mint evezölapáttal hasítván a vizet, s melle 

alá hozva kezeit, ott össze teszi. A lábakat ugyan ez időben a 

lehetségíg a test alá kell behúzni, a midőn a sarkak egészen 

összeérintkeznek, a térdeket ellenben lehető távolságban kell 

egymástól szétvetve tartani. A vontatva mondott e-e-e-e- 
egyre hirtelen kettő— t mond az úszómester, s a minő hirtelen 

mondja ő ki a szót, ép oly sebességgel kell a tagokat kilökni, 

a labakkal jobra balra lehető legnagyobb ivet formálván, ezen 

lábmozdulat által taszítja az uszó testét előre, valamint a befelé 

vonuló kezek is midőn ív alakban a mely alá húzódnak, hason

lóképen előre rántják a testet.

Ezen kép hanyatt u- 

szó embert ábrázol, a 

mi ugyanazon mozdula

tokkal történik, csak

hogy megfordítot hely

zetben, s jó l gyakorlott 

úszóknak való mulatság.

Az ugrás igen sokféle, s többnyire az uszó kedvétől, s 

bátorságótol függ, hogy minőt választ magának, melynek azon

ban mindig szabályszerűnek kell lenni, különben nagyon meg

árthat. Vaey lábbal, vagy fejjel ugrik, az uszó a vizbo, hanem 

aztán vannak olyan mesterek is, kik ugrás közben olyan buk- 

fenczeket vetnek a levegőben, hogy csakúgy kaczagnak a né
zők. Az e- 

lőttűnk le

vő rajz o- 

lyan em

bert ábrá

zol, ki fej
jel ugrik 

be, feje fö

lött össze- 

téve ki-
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nyújtott kezeit, melyekkel azon irányban, melyet a pontocs

kák ____és nyíl mutatnak, hasítja a vizet. Úgy ugrani, hogy

hasra, vagy hosszában hanyatt, fejre, avagy szétvetett lábak

kal essék az úszó a vizbe, igen veszedelmes, sőt hirtelen ha

lált is okozhat. Azért valamint mindenben úgy az úszásban is 

jó  tudni és meg kell tartani az alapszabályokat.

A NYOMDÁSZAT, A SAJTÓ ISMERTETÉSE*).

II.
Hogy leírásunkat és ismertetésünket minél fölfoghatóbbá 

tegyük, még azok előtt is, kik könyvnyomdát még nem láttak 

soha —  legczélszerübbnek látjuk leírni azon viszontagságokat, 

melyeken a nyomdába beadott kéziratnak át mennie kell, inig 

annak tartalma onnét, mint könyv vagy egyéb nyomtatvány, az 

olvasó kezébe kerül.

Midőn az iró megírta müvét, akkor annak még csak — 

szabadjon e kifejezéssel élnünk —  könnyebb részét fejezte be

—  hátra van a közzétevés sokkal nehezebb munkája —  és ez 

izzasztja még csak meg a szegény irót. Ha müve önálló na

gyobb valami, mely különkiadásra volt szánva, akkor, ha a 

könyvárusok nyerészkedése alól ki akarja húzni magát, előfi

zetési iveket bocsát szét, a lapok szívességből megteszik hogy 

napló rovataikban említést tesznek a megjelenendő műről, sőt 

néha az ügy iránti csupa buzgalomból, azt előre meg is dicsérik. 

Ha most a szerzőnek a vidéken neve már jó  hirben áll, vagy 

sok személyes ismerőssel b ir , kik elöfizetésgyüjtéssel segítik 

elő vállalatát, úgy boldogulni fog. Mihelyt az iró az előfizetők 

számából müve kinyomatási költségeit fedezve látja, elkezdi mii

vét nyomatni. Ha pedig a szerző nein akar az előfizetéssel bajlódni, 

vagy nincsenek vidéken számos elöfizetöketgyüjtendö ismerő

sei, avagy még neve sem oly ismert, hogy az előfizetések si

kerét erre bizhatná — úgy keres müvének kiadót. Ám kiadót 

csak úgy fog ta lá ln i, ha azt megtudja valamiképen győzni, 

hogy müvével biztos nyereségre számíthat —  és ez a legne

hezebb feladat. Az iró természetesen jába magasztalja égig 

előtte müvet, neki nem ad hitelt, a künyvárus pedig maga nem 

tudja megbírálni a kérdéses mii értékét. Azért az iró több
nyire kénytelen valami nagytekintélyű férfiúval ajáltatni nála 

müvét. Ily ajáltatásra, természetesen, országoshirü íróink nem 

szorulnak, de a legtöbbnél, kivált elöszer föllépöknél, leggya

koribb ez az eset. Midőn a könyvárus a kiadást elvállalja 

vagy azonnal kifizeti a kikötött dijat, a kézirat átvételekor, 

vagy pedig ö is előfizetést bocsát k i , melynek sikeréhez köti 

a mii kiadását.

Ha az iró müve nem önálló nagy mü, hanem csak rövidebb 

czíkk , novella, vagy vers. —  akkor az illető szerkesztőkhöz 

kopogtat be avval. Sok függ a mü elfogadására nézve attól, ha 

birja-e a szerkesztő . vagy szerkesztősegéd. ismeretségét, jó 

akaratát vagy barátságát. Az így elfogadott műnek diját aztán, 

ha a szerkesztővel közelebb ismeretségben áll, azonnal is ki

kapja, különben csak a mii megjelenésekor — vagy ha az iró 

•Ken szerény, mint a kezdők rendesen, a dijat nem fogadja c l ; 

de nem is igen szokták avval kínálgatni azt, ki nem követeli.

A kinyomandó kéziratot a szedők sáfárának (faktor) ad

*) K Mim alatt az I füzetben megkezdett köalését P i é n e s 
Lajos tír, közbejött akadályok miatt mindeddig nem folytathatván, 
mi azt ez utolsó füzetben , a szedés ás nyomás e rövid ismerte
tésével befejezzük.

Szerk.

A IS AGY VILÁG KKPKKBKN. VII. FO l.

ják át, ki aztán a rendelkezése alatt levő szedői személyzetből 

valakinek szedés végeit kiadja a müvet.

A nyomdában minden szedőnek van egy szedő-almáriuma,

— egy álló iróasztalféle állvány, mely alól polezokra van 

osztva, majd megmondjuk mivégre, a legalsó polez helyén pe

dig kihúzó liok , ebben tartja a szedő a kezére bízott kéz
iratokat s egyébb szerszá

mait ; ez almárium föllopja 

pedig kisebb fedetlenfiokok- 

ra van osztva, melyekben 

a betűk állnak, és pedig 

egyikben számtalan sok o. 

a másikban b-k, a harmadik

ban c betűk, és így tovább 

minden betűk, vesszők, pon

tok , kettőspontok —  szó

val a nyomtatás közt elő 

forduló minden jegyek kü

lön. A hetük és egyébb 

nyomtatási jegyek mind ó- 
lomvegyülékből vannak önt

ve ; mindeuegy betii kü

lön kis négyszegű hosz- 

szukás oszlopot képez, mely 

oszlop felső végén van a 

belil vagy egyéb jegy. ránéz- 

vest visszán irva, a kis osz

lop alsó végén pedig nincs 

semmi, hátlapján egy kis 

vájattal, ez arra való, hogy 

a szedő tapintás által erről 

tudja, hogy a betűket nem rakja-e felfordítva. A fönebb elő— 

számlált betiinemeken kívül a szedő almáriumban vannak még hé

zagpótlók , a hetükéhez hasonló oszlopok, de melyeken betűk 

nem lévén, alacsonyabbak, mint a betűk és igy ha azok inedé 

rakatnak, a papirt nem érik fel s igy hol állnak , a papíron, a 

sorok közt fejér hézagot hagynak hátra, s csak arra szolgál

nak , hogy az egyes szók közé dugatván, azok közt a szüksé

ges hézagot eszközük, valamint ilyen hézagpótlót raknak min

denhová , hol csak a nyomás közt olvasóink a sorok és betűk 

helyett fejére! látnak p. o. midőn fejezet végén a uetük nem 

érik végig a sort; a czimlapokon, hol kevés betű van, az egész 

fejér tért ily hézagpótlók fogják be, —  csakhogy már nagyob

bak mint a sorok közt —  s itt már arra is szagálnak, hogy a 

czimlap kevés betűit összetartsák. Ha olvasóim azért valamely 

nagy lapon csak pár betűt látnak nyomva, ezen pár betű össze

állítása majdnem annyi fáradságba került, mint ha az egész lap 

hetükkel volna tele; mert a nyomdában a mekkora csak azon 

lap, melyre nyomva van, ugyan akkorának kell lenni azon lap

nak is, mely a hetüket erre nyomja, azért tehát, ha azt nem 

fogják be betűk, úgy ezek helyét hézagpótlókkal kell betölteni, 

melyek a lapon nyomandó pár betűnek azt a szolgálatot teszik, 

mit tennének a valóságos betűk t.i. azokat szorosan összetart

ják , hogy nyomás alatt ne inoghassanak. Ily hézagpótló vo

nalakat szoktak tenni az egyes sorok közé is . de hol e sorok 

közti hézag igen keskeny, mint például jelen Nagyvilágban is, 

ott az ily pótlóvonalak hiányzanak, azért az ily nyomást sűrű 

nyomásnak hívják; hol igen nagy hézagokat kell pótolni, p. o. 

vonalnyomásnál, számadási könyvek számára, ottfábol készitett- 

teket is használnak. E hézagpótlók alakja és neme igen válto

zékony, és majd minden változatának külön elnevezése van.

A szedő, mikor a kéziratot megkapta, a szedö-almárimn 

elé áll, előveszi az irattartót, mely is két részből á ll, mint fö- 

nebbi képünk is mutatja, egy lartókábol, ez egyenesen áll 

és egy ezen keresztben álló csiptetöböl, melylyel a szedő a kéz

iratot a tartókára csipteti. mint a ruhacsiptetövel szokás a vi-

30
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zes ruhát a szárító kötélre, olyan formán, hogy e csiptetöt 

azon sor alá teszi, melyet szed, hogy el •\e véthesse; mikor azt 

leszedte a csiptetö alatti kéziratot feljebb húzza . Ez irattartó 

fából van, csak a tartóka alvégén szokott egy vasszeg lenni a 

végett, hogy azt ennélfogva a szedő-almárium fiókjai vala

melyik foglalatába maga elé tűzhesse—

Most a szedő a sortartót (Winckelhaken) veszi balke

zébe. Ez egy kis arasznyi hosszú és 3 ujjnyi széles vasgép, 

hasonlít egy kis hoszukás ládához, de melynek teteje és elöl 

egyik hosszú oldala hiányzik, kisebb oldalát csavar által öszébb 

vagy kilebb igazíthatni, a szerint, a mily hosszuk lesznek a 

szedendő betűsorok; mert a szedő most a kéziratról egy vagy 

két szót leolvas —  legyen p. o. e szó : n e m , — és jobb ke

zével hirtelen az előtte álló betüfiokokhoz nyúl s elöszer az 

n-ek, aztán az e-k és végre az m-tk közül kikapkod egyet 

egyet és bele rakja rendbe a sortartóba, mikor rakott betűi a 

sortartó oldaláig értek, meg van egy sor és most, ha nem lesz 

sürünyomás a szedendő mü, a kiszedett sor után egy hézag

pótló vonaszt (linea), szinte betöólombol tesz, ez elé pedig a 

szedő vonaszt (szinte betüólombol), ha pedig a nyomás sürii 

lesz, milyen e Nagy Világé is, akkor e vonasz közvetlen a so

rok után tétetik (elmaradván a hézagpótló vonasz), hogy újra 

kezdendő sorának betűivel az előbbieket valamikép meg ne 

zavarja, s e szedő vonaszt így aztán valahányszor egy sor ki

van, mindenkor, annak elébe emjli. Fönebbi képünk egy sze

dőt ábrázol, ki a szedő-almárium előtt álva, teljes miiködésbeu 

van. Képzelhetik olvasóim, mily ügyességgel kel a szedőnek 

birni, midőn átalános számítás szerint 10— sőt az ügyesebb 

13 ezer betűt is kiszed egy nap alatt —  tehát 10— 13 ezer

szer kell a szedő-almáriumhoz nyúlnia, ott a legnagyobb gyor

sasággal, minden tétova nélkül, megtalálni a szükséges betűt, 

azt fiókjából ki venni, megfordítni, hogy kellő állásban legyen, 

aztán illően a sortartóba tenni!!

így foly a szedés mígnem a sortartó megtelelt, ekkor, a 

kiszedett sorokat abból kiemeli és a hajóra teszi, hol ha semmi 

akadály nincs, azonnal hasábok szerint azon rendbe helyezi, 

melyben álniok kell, vagy ha valamely körülménynél fogva, 

még nem tudja, hogy hová. mely rendbe fog következni, mint 

ez az újságoknál és folyóiratoknál lenni szokott, akkor csak 

lerakja a sorokat rendezetlen hasábokban, mígnem az egész 

czikk kivan szedve, és félre teszi; mikor aztán megtudja, hogy 

hová jön az , akkor előveszi és annak szabálytalan hasábjait 

most soronkint megszaggalja és a kijelelt forma közé kirendelt 

helyére berakja, ezután pedig a másik következő czikkel is ha

sonlón bánik —  e műtétéit tördelésnek nevezik —  s igen fon

tos, mert megeshetík, hogy a sorok szaggatása közben azok

ból vagy négyet, máshová tesz, nem hova jönniük kellene és 

megvan a rettenetes zavar —  az egész czikk el van rontva

— az olvasó semmikép nem okosodik ki abból. —  Ha pedig 

a szedő valamely már kéziratban kész, vagy önálló müvet szed, 

melynek egymásutánját tudja, akkor, mind fönebb is mondók, a 

hajón kijeleli a hasáb nagyságái. A hajó egy négyszög fatábla 

hasonló a képkerethez, mely különböző nagyságú lehet, van 

egy n y e l v e ,  ez egy vaspléhlemez, mely a hajóba be és 

kijár, oly formán, hogy annak kihúzható fenekei képezi, vala

mint a kálitok fenekei lenni szoktak, a végből hogy azokat 

tisztábban lehessen tartani. A szedő tehát mikor a hajón — 

mely e szerint kihúzható fenékkel bír, a kijelelt lapot megtölté 

sorokkal, az igy előállt betuhasábot madzaggal (Spagat) ko- 

rülküti oly erősen, hogy a/, átszorílott egyes belük el ne dől

jenek, ha azokat majd a deszkákon ideoda tolják — e műtétéit 

k i k ö t é s n e k  hívják. Mikor a lap ki van kölve, a szedő a 

hajó nyelvét kihúzza az azon , mint lapáton, levő betülappal 
együtt, melyet is a nyelvről igy félre egy deszkára tesz. 

Mikor már a szedő egy ívnek minden lapjait igy kikötötte, kö

vetkezik a k i l ö v é s ,  mely is abból á ll, hogy elrendezi a la

pokat , mint azoknak a sajtóban állmok kellend, hogy az ¡ven 

rendesen üssenek k i ; minthogy pedig az ívnek két lapja van, 

azért a lapokat is két külön táblára rendezi, az egyikre azon 

lapokat teszi, melyek a nyomandó ív egyik (innenső) lapjára 

fognak esni és ez az e l s ő  f o r m a ,  ennek első lapjára jön 

alul jobbra az ivszám is csillag nélkül; és külön táblára ren

dezi azon lapokat, melyek az iv másik oldalára (túlsóra) fog

nak esni, és ez a m á s o d i k  f o r m a ,  ennek második lapján 

alul jobbra van szintén az ivszám, de már csillaggal. Ezen iv- 

számoknak kettős czéljavan; 1-er hogy azokból akár ki is ki

tudhatja , a könyv hány ivböl áll, és 2-or a könyvkötő, mikor 

hajtogatja az ivet, csak e számokat nézi, a csillagtalan számú 

oldalt a csillagosra hajtja és igy soha nem hibázza el. A k i- 

l ö v é s  szintén fontos dolog. mert, ha ez el van hibázva , az 

olvasónak nagy bajt okoz, kivált ha a lapok számára nem szo

kott, vagy nem tud ügyelni, mert ilyenkor megesik hogy a

10-ik lap után jön a lő- ik , 16-ik, 17-ik, ezután pedig folyta

tólag a 11-ik, 12-ik stb. llyféle nagy hiba fordul elő 

Jókai Mór, Karpáthi Zoltán czimü regénye első kötetében is, 

mely szedői, de fökép nyomdafelügyeletí hanyagságra mutat.

Mikor már a lapok k i l ő v e  vannak, akkor jön az erre 

rendelt egyén az ivet l e h ú z n i ,  vagyis kefével levonni, ja

vítás álá. E végből hoz egy kézi hengert, melynek hengere 

enyv- és szörpből (syrup) a nyomdában öntetik, mi követke

zőn megy végbe. Egy a henger nagyságához mért szétvehetö 

vascső közepére bele állítják a henger vaslengelyét, most e 

köré a csőbe beleöntik az enyv-szörpolvadékot, mikor meg

hűlt, a vascsövet körűié szétveszik és tengelyénél fogva kiveszik 

a hengert; ily hengerek vannak a nagy sajtóban is , melyekről 

alább. Egy ily ruganyos kézi hengert vesz tehát kezébe a le

húzó azt egy asztalon fenyökoroin (Kienruss) és lirneis-ból el

készített nyomdafestékbe bele dörgöli, mint itt képünk is mu

tatja , ezután beáztatott pa

pírivet vesz, mert a nyom

da-festék olajos lévén, mi

előtt nyomnak, a papirt be 

kell áztatni, hogy igy az 
olajat be ne igya ; az ázta

tott papír mellett egy igen 

sürii kefét is visz magával. 

A kilőtt szedményoldalakat 

most a fekete festékes hen

gerrel meghuzkodja, mi á l

tal a kiálló betűket bekeni 

festékkel, az ily festékes 

szedményre a vizes papirt 

ráteriti, és sürii keféjével 

ráveri, mi által a papir a be

kent betűkre simul és azok 

ez által reá rajzoltatnak, 

ezután a lehúzó a papirt 

lassan lehúzza, melyen most 

az egész szedmény olvas

ható , ezt így a jovtynokhoz 

küldik , a kézirattal együtt, 

hogy e szerint a lehuzatot 

elolvasva, a szed ;s közi becsúszott hibákat kijavítsa, mi követ

kezőn történik.
\ javitnok a kéziratot összehasonlitj» •' Jehuzaltal, a hi

bákat bizonyos jelekkel áthúzza, e jeleket a lehnzat tiszta sze

lére is k iírja , és mellé jegyzi azt , minek az áthúzott hiba he

lyére jönni kellend. A rendes javítást kelten tes/.ik, egyik fen- 

szóvaí olvassa a lehu/.alot és javítja a hibákat, a másik pedig a 

kéziratba néz, és a hol a.naz hibakat olvas, megmondja neki; 

ezt nevezik összeolvasásnak Ily rendesen azonban csak a nagy 

politikai lapokat javítják, melyek szerkesztőségében a javitnok
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és öszeolvasója két külön hivatalnok. A javilnoknak legalább a 

helyesírást és magyarnyelvet jó l kell értenie és annyi mivelt- 

séggel birnía, hogy ha a kézirat teljesen olvashatlan is vagy ha 

az író értelemzavaró hibákat ejtett kéziratában, azt ő a dolog 

értelméből következtetve is ki tudja igazítani. Maguk a nyom

dák Pesten, kivéve Emichét, nem tartanak javitnokokat, 

csupa gazdálkodási szűkmarkúságból,de aztán nincs is ám semmi 

könyv úgy tele sajtóhibákkal, mint a magyar. Mely nyomdában 

javitnok nincs, az író maga javítja vagy javitatja saját költ

ségén müvét. A kézirat utáni javítást e l s ő  j a v í t á s n a k  

h í j á k .  A kijavított hibák után, most a szedő j  a v i t ó á r j a 

segélyével a hibákat egyenkint kiszedi a szedményból és he

lyükbe azon betűket és jeleket teszi, melyeket a javitnok ki

jelelt. Mikor minden hibát kijavított újra lehuzatja a szedményt 

és az most m á s o d i k  j a v í t á s  vagy is á t n é z é s  a l á  

kerül vagy újra a javitnokhoz, vagy mint többnyire szokás, az 

íróhoz. Az átnézést lapoknál maguk a szerkesztők teszik. Az 

átnézés ujraelolvasásból á ll , hogy a még találtató hihák kija

víttassanak. Az így kijelelt hibákat a szedő újra kíjavitja, mi 

után a szedmény nyomás alá, sajtóba kerül, ha azonban ez al

kalommal is sok volt még a hiba. azt harmadszor is átfutja 

a javító.
Mindezek idáig a szedöteremben mentek véghez. A szedő 

termek tágas és világos termek , melyekben két fe lö l, fokép 

az ablakok mellett, minden szedő számára olyan szedö-almári- 

umok állnak, mint jelen értekezlet! első képünkön látható,némely 

teremben 20— 30. A szedők, természetes, csendben dolgoz

nak, mert munkájuk figyelmet igényel. A szedői személyzet min

den egyéb kézi mesterlegények felett áll, s annyiból közeledik a 

művészekéhez, hogy foglalkozása legalább jó  irásolvasást, és 

annyi értelmet föltételez, hogy mit szed, némileg értse is , és 

aszerint intézze a szedést; és csakugyan a szedők közt talál

koznak oly ügyesek , kik a helyeirásnélküli kéziratot is jól 

szedik, s el tudnak olvasni oly kéziratot is , melyen sokszor 

maga, ki irta sem igazodik el. Keresetük is meglehetős, egy 

ügyes szedő naponkint 13— 15 ezer betiit is kiszed, s minden 

ezerért 8 — 10 p. kr. kap. A növendék szedő 3 évig tanúi.

Mikor a szedő a szedményt mindenkép kíjavítá, akkor a 

formákat elviszik a sajtóterembe, mit b e v e v é s n e k  mon

danak, ez azt je lenti. hogy sajtó alá vették. A sajtóteremben 

először az első formát egy asztal tökélyesen sík , aczéllapjára 

teszik, az ivén az egyes lapok közt leendő hézagok helyére, a 

formába az egyes lapok közé, vas hézagpótlókat raknak, az 
egyes lapok madzagait, melyekkel a kilövéskor összeszorit- 

tattak, leoldozzák, s ezek helyett most összeszorítás végett egy 

erős vasrámát tesznek , mely az egész első formát körül fogja 

s ezen vasrámába hézagpótlók és faékek segélyével kalapács

csal úgy beverik, szorítják, hogy az egész rámát a bele szorí

tott félívvel vagy is első formával úgy fel lehet emelni, hogy 

egyetlen betű sem eshetik ki.

Ha most valami igen különösen diszes, tiszta nyomást a- 

karnak, a formát a kézisajtóba teszik. A kézisajtó, két egymá

son levő lapból álló asztal, melynek felső lapját a sajtó oszlo

pai tartják, melynek egy foganytyu nyele áll ki, ezt egy ember 

könnyen mozdíthatja maga felé, mi által e felső lap nyomást 

tesz lefelé az alatta levő másik lapra. Ez alatta levő másik lap 

mozgó, t. i. a felső lap alól ki és bejár és lapja, mint a könyv

kinyitható, de kettős behajtásu táblával, b ir ; mikor ezt alsó 

lapot a felső alól kihúzzák, e táblákat kinyitják, mint ez e vál

lalat első füzetének 82 ik lapján levő képen világosan láthatni; 

itt bal felöl a szemközt álló egyén épen kihúzta ez allapot és 

annak kettős tábláját kinyitotta. Az igy kinyitott lapra most 

beleemelik a inár fönebb említett, vasrámába szorított első 

formát, a lap kinyitott alsó táblájára papirt illesztenek, erre 

ráhajtják a fölső táblát, mely csak ráma és arra szolgál, hogy 

ráhajtás által az alsó táblán a papirt mozdulatlan tartsa. Mikor

a fölső táblát az alsóra ráhajták, most az alsót hajtják rá az 

alsó lapon álló nyomandó formára (melyet ez allat egy egyén 

kézi hengerrel befestékezett),úgy,hogy a papira festékes betűk

re lapul, most ez alsó lapot a felső alá tolják, ezt pedig a fenebb 

említett nyél által megmozdítják, mi által a felső lap az alsóra 

nyomúl, s a papirt a festékes betűkre nyomja, ezután az alla

pot kihúzzák, annak tábláit kinyitják és íme, a betett betűk a pa

píron lenyomva vannak; a papír most leveszik, mást tesznek helyé

be, és úgy járnak el mint előbb. És ez igy megy mindaddig, mig 

a formát kívántató számú példányokban le nem nyomták. De a 

papírnak másik oldala még tiszta, azért most a második formát 

v e s z i k ,  és e m e l i k  be és ezt a már egyik oldalon be

nyomott papirivek tiszta oldalára nyomják; mikor igy is le- 

nyomák a kivánt számot, kész az ív. Ámde e kézi sajtóni 

nyomás igen késelmcs, azért e sajtón leginkább csak a külö

nösen diszes, tiszta nyomásokat, de leginkább a kisebb, dísz- 

nyomatokat eszközük , milyenek a könyvek czimlapjai, táblái, 

bál- s egyébb diszes hirdetések vagy színes nyomások p. 

o. ha a nyomás közbe, veres betűk jönnek, vagy az oly nyom

tatványok , melyeken több különböző színű betűk fordulnak 

e lő ; mert ez ily munka csak kézzel tehető, és gép által nem, 

miután minden külön szin miatt különösen kell a nyomtatvány

nak sajtóba kerülni, mivel egyszerre csak egy színnel lehet a 

betűket bekenni; azért ha p. o. egy lapra kék és veres betűk

nek kell jönni, elsőbb a sajtóba csak azon betűket teszik be, 

melyek kékek lesznek, mikor ezek a kellő számú példányban 

lenyomattak, a kék betűk kiszedetnek, helyüket hézagpótlóval 

töltik be, és beteszik a leendő veres betűket, s most ezeket 

veressel kenik be, a lapok, melyeken már a kék betűk nyomva 

vannak, újra sajtóba jönnek, hogy a veres betűk rájuk nyomas

sanak —  és igy valamely nyomtatvány annyiszor kerül sajtó 

alá, a hányféle színű betűk leendnek rajta.

A gyorsabb nyomást a gyors sajtón eszközük. A gyors

sajtót képünk mutatja. Ez egy igen összetett, sok részekből 

álló gép; jobbról van egy nagy kerék, melyet egy ember hajt, 

mi által az egész gép mozgásba jö n ; ez mozgatja azon kisebb 

és nagyobb fogas kerekeket, melyek jobbra az előtérben lát

szanak, e nagyobbik fogas kerék pedig azon talyigát, melynek 

innenső három kis kereke a gép alsó asztalán szintén látható. 

E talyiga egy asztalyszerü lapot tart, mely a három kerékkel 

egy irányban fölebb látható sa két szélén végigfutó fogas pánt 

tisztán kivehető; ezen asztalszerü lapra teszik — mikor t. i. 

az nem kerül a kézi sajtóba — a vasráma közé szorított első 

formát, azt e lapra ráerősitik. Azon oldalon, hol a gépet hajtó 

ember áll, a nagy kerékkel egy más kerék is, összeköttetésben 

mozog, mely is az ugyanazon oldalon velünk szemközt levő, a 

gép miatt csak félig látható, nőtől balra látható. E kerék egy 

a gépen haránt keresztben átnyúló rúd végén látszik lenni, e 

rudféle a festékláda, mely mindvégig tele van festékkel; e 

festéket egy, azon kerék által mozgatott, de nem látható a- 

czélhenger magával ragadja, és egy másik ruganyos hengerre 

keni, ez egy harmadikra, ez egy negyedikre, mig végre jól 

megvékonyúlva a legalsóra kerül, mely is a talyiga lapján levő 

betűket éri és forgása által azokat befestékezi, —  e henger 

látható is képünkön a talyiga lapján balra hátul, a mint arra 

ráér. Még egy forgó henger látható, a gép előtt balról álló 

férfi vállának irányában, bent a gépben, fogas korimája tisztán 

látható. Ez arra szogál, hogy a túlsó oldalon n géptől félig 

látszó leány által reá tett papírivet fordultában, a talyigán 

alája be szaladó, festékkel bekent, betűkre rányomja, és 

ugyanezen fordulattal azt hátul kivesse A velünk szemközt 

levő leány a papiriveket rakja egymásután a gépbe és ezeket 

azon pnpirrakásból veszi, mely tőle jobbról a lejtősen felfelé 

álló deszkán tisztán látható. Tehát azon idő alatt mig a jobbról 

álló géphajtó a keréken egyet fordit, a talyiga beszalad, ezen 

szaladtában a festékes henger a betűket bekeni, e henger

30*
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megett pedig a másik henger a leány által reá lett papirt rá

nyomja és hátul ki is dobja készen, hol egy ülő leány azt szép 

rakásra szedi, —  a talyiga pedig azonnal visszaszalad, a gép fe

lett álló leány már más tiszta ivet tett, és mire a talyiga újra be

szalad, a henger arra uj papirt nyom. Ésigymegyez folyton. A 

hányat a gép kereke fordul, anyiszor szalad ki-be a talyiga és 

annyi nyomás történik —  képzelhetni, hogy ez gyorsan megy. 

Mikor igy az első forma lenyomatott az iv egyik felére, akkor 

az elsőhez hasonlón, beemelik a második formát; az egyik fe

löl benyomott iveket újra fel teszik a gép deszkájára és most 

annak még tiszta oldalára nyomják a második formát. Nyomás 

előtt pár órával a papirt a nyomandó példányok száma szerint 

kiolvassák s mindig beáztatják, mi úgy történik, hogy tíz, 

tizenkét ivnyi csomókban azt bele mártják vizbe, e csomókat 

egymásra rakják, deszka alatt valami súlylyal lenyomtatják s 

pár óra alatt az egész tömeg egyirányosan beissza vízzel 

magát, hogy minek ez áztatás, már fönebb emliténk.

Még a betűk különféle nemeire nézve kell nehány szót 

tennünk. Olvásóink is tapasztalhatták, hogy nem minden 

könyv egyforma betűkkel van nyomva. A betűk különféle ne

meinek, mi leginkább nagyságuk szerinti alakjuktól függ, mind 

tulajdon nevei vannak. A magyarhoni vagyis inkább Pesti nyom

dákban következő fö asztályu betűk találtatnak: S z ö g l e t e s  

(Fractur, vagyis német); ó (antiqua, vagyis a régi romai be

tűk. milyenek a magyar, olasz, franczia, angol stb. betűk) 

s z l á v  (orosz, tót, rácz betűk); r o m á n  (oláh betűk); z s i d ó ,  

és g ö r ö g  betűk. Mindezen főosztályok aztán több betüne- 

meket számlálnak, mely nemek leginkább nagyságuktól függő 

alakjuk által különböznek, ezek főbbjeit a legapróbtól kezdve 

fölfelé mi is elő számláljuk. Ilyenek 1) A g y é m á n t ,  vagy 

is létező legakróbb betűk, ezekből kettő akkora mintegy apró 

(petit) betű —  ilyenek a pesti nyomdákban nem léteznek. 2) 

G y ö n g y-betük (P e r l), ezekből kettő akkora , mint egy kö

zönséges betű. 3) K i s-betii (Nompareille) kettő akkora mint egy

G y o r s  s a j t ó .

A gyorssajtó oly öszetett gépezetét elégnek látjuk egye

lőre ennyire megismertetni.

Midőn az első forma ki van nyomva a belüket a sajtóból 

kiemelik, róluk a festéket kefével lemossák, a vasrámából ki

szabadítják és a szedőhez visszaviszik, ki is azokat s z é t v e t i  

vagyis s z é t o s z t j a ,  mi annyit tesz, hogy minden betűt 

visszarak a szedő-almárium fiókjaiba, a maga helyére, honnét el

vette. Ez oszlás sokkal gyorsabban megy a szedésnél. Mikor 

a szedő az első forma szedményét szétosztá, csak akkor foly

tathatja tovább a szedést, mivel szedö-almáromában alig van 

annyi betű, mely egy ivnél többre elég volna.

Mikor az iv kikerül a sajtó alól, még vizes, a divat- vagy 

politikai lapokat ekkor azonnal sotuba teszik; ha elkéstek, vagy 

a sürgős falragaszokat, minden sotulás nélkül, azon vizesen 

hordják szét, az önálló munkák nedves iveit pedig vékony ré

tegekben száraz helyen madzagokra aggatják, szikkadni. Mi

kor megszáradtak, sotuba teszik, innét pedig a könyvkötőhez 

viszik öszefüzés véget, honnét aztán azt a közönség veszi kezébe.

Ennyi viszontagságon megy itt át az iró müve, mig végre, 

mint könyv, a közönség kezébe kerül.

diszbetü. 4 ) 0  s z 1 o p k a-betü (Colonel), ebből 2 akkora mint 

egy középbetü. 5) A p r ó  (petit) ilyenekből vannak szedve a 

jelen Nagy Világ boritékán a színházi és egyéb rovatok. 6) 

J e g y z é k - b e t ü  (bourgoís), leginkábba csillag alatti jegy

zékeket szedik ebből, a Pesti Napló napi újdonság rovata is 

ilyen betűkből van, valamint e jelen Nagy Világ is. 7) K ö z ö n 

s é g  e s (garmond); a legtöbb könyv ezen betűkből szedetik.

—  az egész Pesti Napló, kivéve annak vezérczikkeit, jegyze

teit, ujdonsági rovatát és távirati sürgönyeit - - tov.ibbá a Va

sárnapi Újság Vidéki s Pesti hirei. Egyvelege, Tárogatója stb. 

mind közönséges betű. 8 ) D i s z-betü (ciceró) a legtöbb disz— 

nyomás e belünemböl á ll, ez a legszebb, nagyságra legszebb 

arányú betünem, ilyenekből szedetnek a Vasárnapi Újság önálló 

főbb czikkjei és a Pesti Napló vezérczikkei. 9) K ö z é  p-betü 

(Mittel), mely az eddig elöszámláltak és a nagyobb betűk közt, 

mekkoraságra, közép helyet foglal el. 10) 0  r e g-betü (Tertia) 

ez kétszer akkora, mint a disz-betü. 11) 11 i r d e t é s-betü 

(Text) leginkább hirdetések s falragaszok nyomására használ

ják. 12) V a s t a g-betü (Canon), van ujjnyi nagyságú és ki

sebb is, e betünem testes, vastag, és igy igen feketének tűnik
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föl. Mindezen betűnemek mindegyikéből van f o l y ó  (coursiv) 

vagyis Írásbelii, továbbá k ö v é r  (compact); ilyen kövér dísz- 

betiikböl (compact ciceró) álnak a Nagy Világ l- ő  s lobbi fü

zetének borítékja cím lapján e szavak: Bolti ára 30 p. kr. Van 

továbbá e betünemek legtöbbjeiből d ö lt- b c tü  is. Vannak még 

ezeken fölül N a g y-b e t ü k (Versalien), melyek csnpán nagy 

belük, milynek a pontutáni kezdőbetűk, ezek nagysága különböző, 

melyek külön fajait csak számokkal jelelik, p. o. l-ő, 2-ík, 3-ik 

osztályú nagybetű, ilyenek a Nagy Világ l-ő füzetének l-ő 

lapján álló e szavak betűi: „A Nagy Világ Képekben.“ E je

len füzet minden czikkeínek czímjei is e betünemböl szed- 

vék. Vannak továbbá E g  y p t u s i betűk (egyptien), melyek 

nem mások, mint vastag nagybetűk, ilyenekből állnak a föntebb 

idézett lapon e szavak: „Közhasznú házikönyv.“ Az o d o r j a s  

(grotesque) betűk vastag, fekete végeiken tompa, minden nyujt- 

vány nélküli betűk stb. stb.

A f a l r a g a s  z-betük szinte nagy betűk, különféle nagy

ságban, mint a falyragaszokon láthatni. F e h é r-b e t ü k n e k 

( Lapidar)  hívják azokat, melyek fehérek s csak a kör

környező árnyalat fekete. K e z d  ö-b e t ii k n e k (Initialen) ne

vezik azon különbféle czikornyákkal, és czifraságokkal felé— 

kesitett nagybetűket, melyeket disznyomásokba kezdőbetű

kul szoktak alkalmazni, ilyenek vannak a Nagy Világ H-ik fü

zetében a 98 és 102-ik lapokon. Vannak ezeken kívül még 

más czifra és különféle betűk , melyeket mind előszámlálni, ez 

értekezes körét túlhaladja. Vannak még a nyomdában díszíté

sekre különféle czimképek (vignette), ilyen keríti jelen füze

tünkben Csermák Antal nevét —  továbbá czifrázatok és fog

lalatok a czímlapok és egyebek ékesilésére, melyeket külön

félekép lehet összeállítani, ilyen fogja körül jelen füzetünkben 

Jókai Mór nevél.

Azt is tudják olvasóink, hogy a könyvek s ezek lapjainak 

nagysága is igen különböző. Ezek megkkorasága az iv össze

hajtásától függ, és igen különböző. 1) Egész, összehajtatlan 

ívre leginkább csak falragaszokat nyomnak. 2 ) Félív-alak 

(Folío), midőn az ivet egyszer hajtják csak össze, ilyenek a 

nagy lapok, mint a Pesti Napló. 3 ) Negyed-alak (quart), mi - 

dön az ivet négyrészbe hajtják, ilyen a Nagy Világ képekben.

4) Nyolczad-alak (octáv) az ivet nyolez részbe. 5 ) Tizen- 

ketted-alak, (duodec). az ívet 12 részbe. 6) Tizenhatod (se- 

dec), az ivet Ifi részbe. 7 ) Tizennyolczad (octodec) az ivet 18 

részbe hajtva. Vannak ezeken kívül még huszonnegyed, har- 

minczketted, sőt hatvannegyed alakok is. de ezek már igen rit

kán fordulnak elő.

A  papírt, melyre a könyveket nyomják, a kiadó vagy maga 

veszi vagy a nyomda adja hozzá olykép, mint mikor valaki ru

hát varrat, a kelmét vagy maga veszi, vagy azt is a szabó ad

ja hozzá. A nyomdában használt papir nemeinek előbb különb

féle nevekel adtak, de újabban csak minőségük szerinti osztály 

szerint nevezik, legközönségesebben pedig 4 minőségű papirt 

használnak. Legfinomabb az első minőségű, és csak diszkiadá- 

sokra használják. A Nagy Világ 2-ik minőségű stb. Nagyságra 

nézve mindegyik minőségű különböző és erre nézve sincs 

egyébb megkülönböztető elnevezés, csak azt mondják meg, 

hogy melyik minőségű papírból hány ujjnyi hosszúságút és 

hány ujjnyi szélességűt akarnak. A nyomda a papirt a gyárból 

nagyban veszi s árát súly szerint űzeti — és pedig a szerint, 

mennyit egy rizma (500 iv) nyom p. o. a második minőségűből 

bizonyos papír egy rízmája 14 font, fontja pedig 20 p. kr. =  

tehát rizmáját adják 6 pfton. — Diszkíadások alá a durvább 

papírt is lehet díszesebbé tenni simítás (Satiníerung) által. Si

mítás előtt nyomdában a papirt a fönebb leirt módon benedve- 

sitik. A símitásta nyomdában egy külön gépen eszközük, ezen a 

simítandó ível két síkos, sima érczlemez közé teszik, s így két 

forgó henger közé eresztve, azok közt átbocsálják; a simítás azon

erős nyomás által jön léire, melyet a lemezek közt levő papírra 

a két forgó henger tesz. Simítás után a papír sajtó alá kerül.

E gépen simítják egyéb dészkiadásu apróhirdetések, stb. papi- 

rait is. Ezeken, sőt könyvek czimein is, olvasóink sokszor lát

hattak díszes fémbetüket, milyenek az arany, rézarany (bronz), 

ezüst, sőt zöld fémü stb. betűk is. Ezeket szintén a nyom

dában készítik. Ugyanis a száraz papírt előbb a gépen meg- 

símitják, aztán a nyomdai fekete helyett valamely alapszín 

p. o. fejér, sárga festékkel, kézi sajtón rányomtatják a betűket, 

s azonnal, mikor még a nyomás nedves, meghintik aranyfüst-, 

vagy ezüstfüst- vagy, mini kívántatik, egyéb fémporral, ezut&n 

jó l meghagyják száradni és így a fémbetü fényessé tétele vé

gett újra átbocsátják a simitó-gépen.

Ha valaki nyomdában valamit saját költségén nyomat, 

számítás alapjául a betűk száma szolgál, mely a nyomandó mü 

egy ivére rámegy; meg kell pedig fizetnie ennek szedődiját, 

nyomatási diját, a papir árát, a gépek és betűk kopásáért az 

eddig elöszámlált dijak ötven száztoliját, és végre a nyomda

tulajdonosnak haszon fejében mindezen elősorolt dijak 25 

száztoláját. E részletek összegét Gezeti egy nyomandó ívért 

ezer példánynál.

Ha most valaki 2 ezer példányt akar nyomatni, a fönebb 

megnevezett részletöszegekből csak a szedődija marad az 

előbbi, a többi részleteket pedig mindkétszeresen kell fizetnie, 

de még sem fizet két ezerért kétszer anyit, mint mennyibe ezer 

került. Versből, nyomott ívre, természetesen, kevesebb betű 

megy.de azért nem igen sokkal olcsóbb a folyóirat ivénél, mert a 

versek körüli tért a lapon szinte be kell a szedőnek hézagpót

lókkal tölteni és ez is sok fáradságba kerül. Azonban e számí

táshoz nem lehet ragaszkadni, mert ez csak úgy példánakokáért 

van felhozva és azt majd minden nyomdában máskép számítják

—  annyi lévén a szokás, a hány a ház.

Az ivek és betűk nagyságának különbfélesége miatt ugyan 

határozottan megmondani nem lehet, de átalán mégis úgy ve

szik, hogy közönséges ivet egy nem lusta szedő 3 — 4 — 5 nap 

alatt szed k i, tehát a jelen füzet kiszedésére is (mert benne 

sok a kép) 2 0 — 22 nap legalább inegkivántatik , ha azt csak 

egy szedő szedi, ide nem számítva a javításokat.

Hogy hány betű megy egy ívre, azt úgy szokták kiszá- 

mítni, hogy egy tele nyomott lapján a könyvnek megolvassák, 

hány n betű megy egy sorba —  s így a hézagok is belükül 

vétetnek — ezután megolvassák , hány sor van egy 

lapon , a sorok szamát most a betűk számával szorozni 

ke ll, s a szorzat kimutatja, hány betű megy egy lapra, 

inost ezen betűszámot szorozni kell a lapok számával, menny, 

egy íven van, a szorzat kimutatja, hány betű megy az egész 

ivre. A Nagy Világ egy ivére, —  mível benne sok kép fordul 

elő —  átalánvéve 36,912 belüt lehet számítani. Az írói dijat 

szintén ivenkínt számítják , t. i- nyomtatott ivenkint, és ez az 

író szerint ívétől 15 ftól -  25, sőt legjelesb íróinknál 30pftig 

változik, azeredeti műért;fordításért sűrű nyomásnál 10,ritkább

nál 8 pft. A verseket a szerkesztők darabonkínt fizetik, az iró 

és a mü nagysága szerint 2 — 10 s több ftig. De így csak a szer

kesztők fizetnek, a kiadók háromszorosan is fösvényebbek. Itt 

van annak kulcsa , hogy • magyar írók mért nem lehetnek 

Hausherrekké.

Jelen ismertetése a nyomdászatnak csak igen átalános. 

8 csupán arra van számítva, hogy tárgyunkkal olvasóin

kat röviden megismertessük , mennyire sikerült elérni caélun- 

kat, azt most már leginkább csak maga az olvasó mond, 

hatja meg. (J . L.)
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KÉPEK A CSATATÉRRŐL.
Május ötödikétől fogva apró csatázásoknál semmi jelen

tékenyebb esemény nem adta elő magát, m inthogy 16-án 

Canrobert fr. tábornak a főparancsnokságot Pelissier-nek adta 

át, maga ezután csak, mint azelőtt, dandárnoki rangban kívánt 

ismét a seregben szolgálni, daczára császára többszöri felszó

lításának, hogy Pelíssier helyét foglalja el.
Pelissier, mint kapitány, Párizsban igen kicsapongó életet 

folytatott, miért öt Afrikába számiizék, az ottani, fegyenczek- 

böl alakított, zefir- 

csapatba tisztnek.

Itt kitüntetvén ma

gát egymásután e- 

melkedett a főbb- 

tisztségekre. Töb

bek közt egyszer 

ezrede elöl az ara

bok egy nagy bar- 

barlangba mene

kültek, utána azon

ban egy tetemes a- 

rab sereg sietett, 

azért, hogy míg ö 

elöl ezekkel har

czol , hátul a bar- 

langbelíek meg ne

támadhassák, eze

ket kelle előbb 

megsemmísítni, mi

vel pedig csatára 

kijönni nem akar

tak, iszonyú tüzet 

rakatott a barlang 

elé és annak beve- 

rüdő füstje a ben- 

levöketmegfojtá. a 

kirohanókat pedig 

kartács és a lobo

gó tüzporázsa vár

ta. Egyszer egy 

sánczottkellettvol- 

na bevennie, de 
nem lehetett, mert 

vitézül védelmezék.

Ekkor három ze- 

lirrel labdaként be- 

dobatá magát a 

sánczba, gondol

ván, ha ö egyszer 

bent lesz, a többi is 
utána jön és nem 

csalatkozott, mert 

rövid idő múlva a 

sáncz be lett véve.

Több adomák ke

ringnek róla. Töb

bek közt, egyszer

egy spahit (afrikai mahoinedán katona a franczia seregben) 

bántalmazása által dühbehozott, Cz pisztolyát akarta rásütni. 

Pelissier halála bizonyos, ha a spahi fegyvere csütörtököt nem 

kiált. Pelissier pedig egész hidegvirtileg szólt a spahinak: há

rom napi kurtavasat reád, mért nem tartod fegyveredet na

gyobb rendben. És a spahinak egyéb hántása nem lett. Pelis

sier most 44 éves, tüzes és rettenhetlen katona , — ha vitéz

séggel Szebasztopol bevehető, akkor senki sem vehetné azt 

előbb be, mint ö.

Május 23— 24-e éjjelén a szövetségesek egy orosz elömüvet 

foglallak el s 25-én a Krimi orosz sereg ellen müködendök átlép

ték aCsernaja folyótés annak túlsó partjániállásaikból az oroszok 

vissza vonultak. Omer basa is minden pillanatban megindulandó 

volt Eupatoriábol, Balaklavánál szintén egy angol tábor alakult, 

az érkezett piemonti sereg a sánczokban maradt, valamint egy 

hadtest hajókon el indult s Kertset, a kertcsi szorost sazarabati 

föld nyelvet elfoglalák, mind mely Krímbe a perekopin kí

vül második bevezető ú t, s melyen az oroszok tömérdek

élelmi szert szállí

tanak seregeik szá

mára, mit a tenger 

melletti erőssé

gekbe raktak le, 

ezeket most a kö

zelgő szövetsége

sek s az azov ten* 

gerpartiváracsokat 
egymásután elfog

lalák és számos á- 

gyuknak jöttek bir

tokába. Az orosz

kormány kárát az 

azovi tengeren 159 

millió frankra te

szik. A hajóhadat 

Lyons és Bruat ad- 

mirálok vezeték, 

az azon szálitott 15 

ezernyíseregetpe- 

digBrown.angol tá

bornok. Az azovi 

tenger elfoglalása 

által a szövetsége

sek Anapánál újra 
összekö t  tetésbe 

jöttek a cserke

szekkel. Ezután a 

kertsi és más fon

tosabb erősségbe 

őrséget s az azovi 

tengeren egy kis 

hajórajt hagyva, a 

hajóhad visszatéri 

Szebasztopol a lá , 

hogy ott az újra 

megnyitandó ostro

mon jelen legyen.

E közben 260 

lányáról a krimi ta

tár népesség a szö

vetségesekhez állt, 

az orosz czár ta

nyáikat a háború 
szerencsés bevég

zése ulán a görög 

önkéntesek közt 

rendelé kioszlalni, a latárok pedig a szövetséges táborban, de 

főkép a francziakéban, kiszámílhatlan nagy szolgálatokat tesz

nek , mint kémek, kalauzok , szállítók , és számos teherhordó 

tevéikkel különös regényes szinezetet kiilcsönöznek a tábornak.

Június 6-kán újra megnyitlak Szebasztopol ostromát 500 

ágyúból oly erővel, hogy 7-én már támadást tettek a mame- 

lon küleröditvény ellen, melyet a francziák erős, hosszú vias-
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kadás után végre egy véres rohammal, melyből képünk közöl egy 

jelenetet, elfoglaltak. Ez összeütközést mint a franeziák, mint az 

szók a maguk győzelmének tulajdonítják, melyben sebesültek 

és holtakban a franeziák veszteségét 6 ezerre, az oroszokét, kik 

kartácsokkal a falak csak megül védék magukat, 4 ezerre számít

hatni nagyítás nélkül. Amainelonon kívül még más két kiilerődöt 

is elfoglaltak a 

franeziák,me

lyekből a ki

kötő is lődöz- 

hetö. Pelís- 

sier jelentése 

szerint idáig 

a franczia tá

bornak 25 c- 

ie r vesztesé

ge volt ösz- 

szesen.

Most meg

érkezvén az 

aziví tenger

ről is a hajó
had, júniusi 7- 

kén erős bom

bázást nyitta

tott Pelissier 

aMalakolTto- 

rony ellen s 

m igBosquet 

aTsernaján át 

az inkermani 

völgyben álló 

(¡o r tsako ff 

haddest ellen 

indult, junius 

18—ik hajna

lán azt tö

meges ro

hammal meg

támadta, mint 

képünk is mu 

tatja, mely ro

ham alatt a 
franeziák el is 

foglallak 3 

bástya fokot , 

de ezekben uj 

sánezokra és 

túlnyomó o- 

rosz erőre ta

láltak, e mel

lett az irtó

zatos kartács, 

go lyó, bom

ba. aknafel - 

lobbantások . 

stb. stb. zá

pora közt, mi

vel a* ostrom-
hittak fogad

ták, lehellen

Lamarmora piemonti tábornok helyébe Ardingó Trotti lépett. 

Lord Raglan , az angol sereg főparancsnoka is junius 28-kán 

bevégzé f j ’di pályáját, helyébe ideiglenesen S i m p s o n  

lépett.
A vereség után sem hagytak fel terveikkel a Malakofl 

ellen, az ostrommiiveken 30 ezer ember dolgozik Jul. 10-én
az angolok a 

Redan bás

tyafokot lü- 

dözék; mert 

a Ma l ako f f  

és Redánbás- 

tyafokot ok

vetlen el kell 

foglalniok a 

tél előtt, kü
lönben az ed

dig elfoglalt 

pontok kö

zül egyet 

sem tarthat

nak meg. — 

Nagy baj az. 

hogy Pelis

sier Omerrel 

is, mint volt 

R a g  1 a n- 

n a I , folyto

nos feszült

ségben van . 

úgy, hogy az
KrandiU tibor. érdemes sze-

■aszkier le

mondani ké

szül s e vég

ből el is uta

zott Konstan- 

. tinápolyba.—

* Ezek szerint 

¡krimi szá- 

razi orosz se
regmegtáma

dása még ma- 

igsem hajta

tott végre, de 

úgy látszik, 

hogy az oro

szokat egy 

Bessz arabia 

felöli tamadás 

által akarják 

Krímből eltá

volítani , a 

minthogy Szi- 

lisztria körül 

"yül is már 

egy töröl tá

bor, 4(1 ez 

Francziál is 

várnak —  ve

zérük Bara-
A  M a m e lu n  e l f o g la lá s a  Ju t» . 7 - 4 » .

olt a támadást tovább folytatni s visszavonulni voltak kény- guay d’Hillier lenne. Samil haláláról is beszélnek, kit a cserkesz-

telenek. Az egész krimi hadjáratban ez volt a legvérengzőbb főnökök gyilkollak volna meg, azon gyanúból, hogy az oroszszal

összeütközés, a franeziák veszteségét nagyítás nélkül holtak czimborál, mi onnét eredt, hogy Samil utóbbi napokban, nem

foglyok és sebesültekben lOezerre, az angolokét 3 ezerre te- akarta, anyngotiakkalkezelfogva.aczár ellen uj háborúba bonyo-

helni, az oroszak a magukéit eltitkolák. E közben a m edá lt 'ir jjjik im e rü lt népét, melynek a békére oly nagy szüksége van.
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A halál úgy látszik feltette magában, hogy a jelen krimi had

járatot megkezdett fővezérek közöl egyik se érje meg annak be

fejezését. A franczia, angol, és olasz első föhadparancsnoko- 

kat már elragadta , legújabban pedig az a hír, hogy Tottleben, 

mérnök tábornok Szebasztopolban, szintén meghalt volna, — 

most még csak Omer és Mencsikoff vannak hátra, aztán az ad- 

tnírálokra kerül a sor. Tottleben rigai születés, igen szegény- 

sorsú szülök gyermeke, a császári orosz katonai mérnök isko

lába nevelkedett s mikor hirét vette Mencsikoff, hogy a szö

vetségesek Szebasztopol ellen szándokoznak indulni s a kato

nai mérnök tábornok a vár erődítésére 4 hónapnyi időt tartott 

szükségesnek, ekkor Tottleben előlépett, hogy ö e munkát 12 

nap alatt végrehajtja, ha elegendő munkás kéz adatik rendel

kezésére. Ez utóbbit megnyeré és a 12 nap letölte után tá

bornokká nevezetett s azolta ö intézé Szebasztopolnak, valódi 

lángészü tervezőre mutató, védmüveit.

Omer, legújabb hírek szerint, csakugyan Krímből Ázsiába 
megy egész táborával.

Az oroszok Ázsiában is megkezdők a hadjáratot; erős ké

születtel vannak. különösen ágyúval és lovasságai látvák el 

jól. Egész Karsig nyomultak elő, útközben 100 folyot nyertek s 

a városba nehány golyót röpítve visszahúzódtak; mert Kars 

jó l el van látva szinte mindennel s a törökök vitézségét várak 

védésében az oroszok Szilisztria ostroma óta nagyon jó l is

merik már.

Az egyesült angol franczia hajóhad az idén is kiindult ta- 

vaszsszal újra a Balti tenger ostromzárolására, mert a fő czél- 

ról, a dönthetlen Kronstadt bevételéről, úgy látszik, nagy időre 

lemondtak —  s czélja a hajóhadnak egy előre csak a balti 

kikötök ostromzárolása. Oroszország kereskedésének mega- 

kasztása, hogy ez által a lakosok közt növelve az elégedetlen

ségét, az orosz kormánynak, evvel is baji okozzanak —  és e 

íz é it  már is nagyban megközeliték. Minden, mit e tengeren a

hajóhad tett, a jelentéktelen Nystad és Livoza bombázása és 

Kronstadt alatt a gépeknek a tengerböli kihalászása, melyeket 

az oroszok a végből siilyesztettek el, hogy ha az angol hajók 

felettük állnak, azokat a légbe röpítsék, el is gyűlt már több 

'ly gép. de nem tett egyéb kárt, mint hogy a hajók külbörét

D nnilas ailm iral.

karczolá kissé meg, azaz hogy rézborítékát sérté csak meg. 

Az angolok vagy 50 ily gépet kiemeltek már a tengerből. Az 

idén a balti hajóhadat, Dundas admiral vezérli, kinek arcz- 

képét ezennel közöljük.








