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------ Kéziratok nem adatnak vissza. ------

B ány ásza t az em b eriség  szol 
g á la tá b a n .

(Folytatás.)
A művelődés terjedésével számtalan eszköz, szám

talan dísztárgy került a forgalomba, az oiv.'i ;• látó köre 
mindinkább tágult, az elme mindég mélyebben . s mé
lyebben hatolt a tudomány és az ismeret birodalmába; 
de már ekkor a bánya termékei különféle ipari ezé lókra 
lettek feldolgozva, valamint az ipart is a bányaművelés 
élénken szerepeltette saját körében.

A polgáriasodás terjodtével azonban a bányászat 
szerepe, helyzete is lényegesen módosul. Midőn az állam, 
mint uralkodó hatalom kiváltott, a különféle nemzetek 
között a határvonal erősen kidomborodott — gazdálko
dásra irányult a főfigyelem s mi eddig mindenkié volt, 
az most kiváltság lett. Az embernek élete lekötve lett 
az állameszméhez, az egyedi küzdelmet felváltotta az 
általános, a föld nem volt többé korlátlan birtok, a ja 
vaknak értekük volt s a szükséglet minden téren na
gyobbodott.

Így a forgalmat létesítő eszköz, az érték egység, 
a pénz is közössé lett, mely fölött az ellenőrködő 
hatalmat az állam gynkorlá, majd utóbb a kibocsátás 
jogát is teljesen magának foglalja le.

A nemzetek közt kifejlődött a verseny minél több 
pénzt vonni magukhoz, minél inkább gondoskodni oly 
eszközökről, a melyek a löld nyers anyagát feldolgoz
ván állandó és biztos piaczol képezzenek, az, az termelő 
és iparüző országokat. A termelők között találjuk azo
kat, a melyeknél a bányászat gazdagon virágzott, a 
melyek jólétnek, megelégedésnek néznek elébe. De ezzel 
ellentétben azoknál a hol a természeti adományok si
váran vannak elosztva, fokozódik az éberség, a lele
ményesség, mely az embert a válságos stádiumban, oly

j nagyon jellemzi, a szegénység okozta törekvés, ningok- 
• hoz vonni a termelő országok kincseit, biztosítani a lé

teit, a megélhetést minden módon. Amott a tevékeny
ség lankad, itt. fokozódik, ott visszahatás, tétlenség* 
gondtalanság erőtlenit, emezeknél a szükség erőt, aka
ratot, józanságot szül s a termelő országok lassanként 
gyarmataivá lesznek a szegényebb, de az ipar iránt 
érzékeny államoknak.

így vonja magához az érez készletei Európa, mi
dőn fölkutatja Amerika, Ausztrália, Ázsia kincses vidé
keit; igy cserélődnek ki a szerepek s vagyonosodásnak 
indulnak azon országok, a melyeknél a bányászat csak 
szűk korlátok között Űzhető s az Ínség szélén látjuk 
azokat, hol a föld dúsan rejti magában kincseit.

Oka, valódi oka, azonban az emberi elbizakodoll- 
ság egyrészről, másrészről a kapzsiság melynek követ
kezménye: a zaklatás, a háborúskodás. De hatása sok 
tekintetben üdvös, mert a tevékenységhez szokott népek 
uj életet önteuck a lankadó bányászatba is, fölhasznál
ják a kincseket, mig más részről, nagyobb éberségre, 
hatályosabb munkálkodásra serkentik azokat, kiket a 

. támadás nem foszthat meg jogaiktól.
Eléggé hathatós példa Amerika, melynek felfede

zése által értékesítve lett ama rengeteg kincs, mely 
a gazdag földben csak parlagon bevert. A müveit Eu 
répa nyughatatlan szelleme termő helyt keresett s ezt 
föllelve rögtön más irányba terelte az ipart, a tudó 

: mánvt, mert kincsesei, lökével gyarapodott, melyet 
! csaknem minden állam nélkülözöl! már. 8 magára 

Amerikára is a gyarmatosítás igen jótékony hatással 
volt, mert tevékeny, merész, alkotni tudó elemek bir
tokába került a gazdag föld, minden része művelés, 
értékesítés alá vetetett s a termelő Amerikából nemso
kára független, gazdag s iparüző földrész lett. 8 mi 
leginkább az európaiakat Amerika felé vonta; az a 
bányászat volt, az gazdag fém és kőszén területeiben * ki,

rejlett. S ma napság is fém és szén termelés dolgában 
első helyen áll és gazdagságának alapja is jórészt bá
nyáiban fekszik.

Midőn tehát rámutattunk a bányászat fontosságára 
a nemzet vagyonosodását és iparát illetőleg; reá mu
tattunk azon hathatós tényezőre, mely alapul szolgált a 
népek kölcsönös érintkezésére, a forgalom megindítására; 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk a bányászat 
fejlődését sem ! Reá kell mutatnunk mindama nehézsé
gekre, a melylyel annak megküzdenie kellett s mely 
nehézségek legyőzésével mily üdvös hasznot tett a tu
dománynak és az ipar különböző ágának.

A népvándorlások lezajlásával s a polgári élet 
kezdetével a bányászkodás is megszűnik általános fő
foglalkozás lenni. A nép helyhez lett kötve s a haza 
forgalma lép előtérbe. Azok, kik oly helyeken települtek 
le, hol telérek gazdagon, vagyis művelésre érdemlege
sen fordultak elő, a fejtés a nép kizárólagos foglalko
zásának tárgya volt. A nomád népből lassanként bá
nyász osztály kezd kiválni, mely már nagyobb figye
lemben rószesiti a föld kincseit s tapasztalatok arán bi
zonyos tudományos rendszert kezd életbe léptetni. Már 
nem csak azt hasznosítja, mit könnyű szerrel a föld 
nyújt, de iparkodik lejebb hatolni, megküzdeni az aka
dályokkal.

Főíigyelmo az uj foglalkozásra irányul, a bányá
szatot nem csak szükségleteinek kielégítése czéljából 
folytatja, de az uj ismeretlen foglalkozás annyira leköti 
hogy lassanként természetét átalakítja, úgyszólván le
bilincseli . . búvárkodni kezd, észleletéit rendszeresíti
s megveti az alapját a uemzetgazdálkodás egyik fő ősi 
termelésének — a bányászatnak.

8 egy sajátságos körülmény nem mellőzhető, mely 
a bányász jellemvonásában nyilvánul s mely jellemvo
nás nemzedékről-nemzedékre átöröklődik s a bányász 
typust alakítja.

T Á R  C Z  A .Tlieoplirastos jellemrajzai *)
(Folytatás.)

A k i c s i n y e s  d i c s v á g y ó .  A kicsinyes dics
vágy meg nem illető tisztesség után való törekvés. Az 
ilyen ember ebédre hivatván azon iparkodik, hogy a 
házi ur mellé ülhessen s ott lakomázlmssék. Fiát Delp- 
liibe viszi megnyiratni. Gondja van arra, hogy az őt 
kisérő szolga szereesen legyen. 11a ökröt áldoz, az ököl- 
fejbőrét nagy koszorúkkal kiszögezi kapuja fölé, hogy 
mindenki a ki csak bemegy láthassa, hogy ő ökröt ál
dozott. 11a lovagokkal diszmenetben vett részt, minden 
egyebet haza küld, csak ünnepi díszruháját hagyja 
magán s igy sétálgat a piaezon. Ha megdöglik a kis 
kutyája, síremléket állit neki s ráíratja: nyugodjál bé
kében máltai kis kutyám ! Kicszközli a tanácselnökök
től, hogy az áldozatról ő adhasson hirt a népnek s 
előállva igy szól: üli athéni férfiak! .Mi tanácselnökök 
az istenek anyjának áldozatot mutattunk be s a jelek 
kedvezőek voltak; vegyétek ezt örömmel tudomásul. 
Ezt kihirdetvén haza megy s otthon a feleségének el
mondja, hogy várakozáson felül mily nagy sikert 
aratott.

A f u k a r .  A fukarság tisztességtelen vonakodás 
a költségtől. A fukar, ha pályadijai, nyer tragoediával, 
fakoronát szentel Dionysosnak s abba vcseti nevel. Ha 
önkéntes adakozásról van szó a gyűlésben, hallgatva 
föl áll és clkolródik. Ha a leányát kiházasilja az ál
dozáshoz szükséges húson kívül a többi búst eladja, 
úgy hogy a kik a lakodalomban felszolgálnak, azoknak 
otthon kell jóllnkniok. Mikor hajóparancsnok, a kor
mányos ágyát vetteti meg s azt használja, a magáét 
eltéteti. A piaezon bevásárolt húst cs zöldséget maga

*i Felolvasta l)r. tíittrich Ödön Ive. tanár úr o lapok szer
kesztősége által rendezett „Irodalmi és művészeti estély“-on.

viszi haza köpenye alatt. Mikor egyetlen ruháját tisztí
tóba adta, kénytelen otthon maradni. 11a valamely ba
rátját meglát az utczán a kinek pénzsegélyre volna 
szüksége, kikerüli s mellék utczákon haza surran. Föl
kelve reggel maga tisztogatja házát s maga veti meg 
ágyát. 11a leül kopott köpenyét felhajtja.

A b e n c z e g ő. A heuezegés oly javaknak fitogta- 
tása, melyekkel a/, illető nem bir. A benczegő az áru- 
csarnokban elmondja az idegeneknek, hogy neki mily 
sok vagyona van a tengeren ; elbeszéli, hogy pénzügyi 
műveletekkel mily sokat nyert. Utitársáuak elmondja, 
hogy N. Sándor seregében szolgált; hogy mily sok 
drágakővel kirakott serleget hozott haza s kételyit fe
jezi ki a fölött, hogy az ázsiai művészek jobbak cmint 
az európaiak. Elmondja, hogy levelet kapott Antipatros- 
tól s hogy ez már harmadszor hivja, hogy menjen hozzá 
Macedóniába. Hogy megengedték neki a szabad fa ki
vitelt, de nem veszi igénybe, nehogy ezen nagy protec- 
tióval feltűnést keltsen. Hogy éhínség alkalmával 5 ta
lentumot adott a szegény polgárok számára ; sőt isme
retlenek között ülve biztatja őket, hogy csak számítsák
ki, o(.o embernek adott fejenkint l minát; s még a 
neveket is elszámlálván kisül, hogy lulajdonképen 10 
talentumot adott. Ide számítandó még a mit külön se
gélyképen adott s még nem is számitolta azon össze
geket, melyeket állami ezélökra fordított. Elmegy oda 
a hol a legjobb lovakat árulják s úgy tesz mintha 
venni akarna. A boltokban 2 tálentumos takarókat 
korcs; szolgáját lehordja, hogy miért nem hozott pénzt 
magával. Dórimban lakik, s a ki nem tudja, annak 
azt mondja, hogy azt a házal apjától örökölte, csak
hogy most cl akarja adni, mivel szűk vendégei befo
gadására.

A g ő g ös .  A gőgös önmagán kívül minden mást 
lenéz. Ha valaki sürgős ügyben akar vele beszélni, azt 
mondja, hogy ebéd után séta közben keresse lel ól. 11sí 
valakivel jól leli, álon útfélen eniieke/.teli az illetőt rá. 
Senkihez sem akar leereszktdőleg közcledui. A kik

árulnak vagy a kiket megfogadott, azoknak meghagyja, 
hógy korán reggel jöjjenek hozzá. Utczán menve senki
vel sem beszél, hanem csak lefelé néz. 11a barátjait 
megvendégeli, Ő maga nem eszik velük, hanem valame
lyik alárendeltjére bízza, hogy gondoskodjék róluk. 
Ha valahová megy, előre küld valakit, bejelenteni, hogy 
jön. Ebéd közben senkit sem ereszt be magához. Ha 
valakivel számolnia kell, szolgájára bízza, hogy csinál
ja meg a számadást, s Írja be az összegeket. Levelet 
írva nem igy fejezi ki magát: Nagyon örvendenék, ha 
. . . hanem : akarom, hogy igy legyen. Küldtem hozzád 
a ki át vegye. Ne legyen máskép. Minél előbb meg
történjék !

A g y á v a .  A gyávaság a léleknek félelem okozta 
meghunyászkodása. A gyáva a hegyfokot kalóz hajó
nak nézi. Mikor hullámzás támad, azt kérdi van e olyan 
ember a hajón a ki még nincs a vallásba beavatva. A 
kormányostól azt kérdi, hogy miért változtatott irányt 
s mit tart az időjárásról. Szomszédjának elmondja, hogy 
milyen szörnyű álma volt s mennyire fél. Majd kéri, 
hogy tegyék őt ki a partra. Hadjáratban társait arra 
kéri, hogy álljanak meg s először nézzenek körűi, mert 
nehéz megtudni, hogy hol az ellenség. Mikor aztán 
hallja a csatazajt s látja a mint elesnek az emberek, 
azt mondja szomszédjainak, hogy sietségében elfeledte 
a kardját magával hozni. Aztán szalad sátrába, szolgá
ját meg kiküldi megnézni, hogy merre van az ellenség: 
kardját eldugja az ágy alá s csak oda bent drukkol 
sokáig A mint látja, hogy lm/.zák egy sebesült barát
ját, hozzá fut s vigasztalja, ápolgatja, sebét letörli, a 
legyeket elkergeti s mindent megtesz inkább csak az 
ellenséggel ne kelljen harezoluia. Ha aztán odakint a 
trombitás bele fű a trombitába : Vigyen cl az ördög, 
igy szól, ezt a szegény embert nem is engeded elaludni, 
annyit trombitálsz! Az idegen sebtől véresen megy liarcz 
bői visszatérő társai elé s elbeszéli, mily önfeláldozással 
mentette meg barátját. Ismerőseit behívja, hogy nézzék 
meg ott fekszik s mindenikuek elbeszéli, hogy au hozta
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Kalandos, veszélyes volt a z : a mi a szabadon csa
tangoló ós embert gyöuyörködtette. Küzdelem volt az 
élete, létét testi erővel, Úgyeséggel kellett biztosítania. 
A gyermek örökös harezok között nőtt fel, lelke csata 
téren nyerte ideális álmainak megvalósítását s Így nagy 
nehezen törődött bele a csendes polgári életbe, nagy 
nehezen szokott hozzá, hogy mindennapi kenyeret a 
jövőre való gondoskodással is, szerezze. 8 bár az átala
kulás lassú volt, de azért az emberi természet nehezen 
szokott le n szabad, gondtalan életről.

Mely téren kezdte először érvényesíteni a rendes 
munkálkodást?

Leginkább azon, a melyhez vándorlása' közben is 
szokva volt. Lett belőle földművelő, állattenyésztő, liar- 
ezos és bányász. Ezeket gyakorlá szabad életeben 
is, ezeket ismerte s hajlama is leginkább ezekhez 
vonzotta.

S ha figyelemmel kísérjük e foglalkozások bárme
lyikét, úgy raindeuikben látni fogjuk mindazt, mi a 
szabad harezost, a szilaj embert lekötni tudta, mi az 
otthon iránti szeretet csiráját elvetette s mi alapja lön 
a hazaszeretetnek.

A vad liarczosból lett bányász folytatta foglalko
zását, eleinte, hogy anyagot nyerjen fegyvereire és 
élet föltételének legszükségesebbjeire, később midőn a 
reája várakozó veszélyekkel mind jobban megismerke 
dett, kárpótlást lelt az elvesztett csatamezéért, mert is
mét küzdelembe bocsátkozott, küzdelembe a természeti 
erőkkel, az elemekkel.

S nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy 
e mellett szabad volt, teljesen szabad, mert terményeit 
önmaga értékesítette és kitartóbb munka által mindég 
annyit szerzett, hogy jólétét kényelmesen biztosította.

A természeti erőkkel való küzdelem lassanként az 
ész erejét vévé igénybe, a testi eró mellett a gondol
kozás is hathatós tevékenységet fejtett ki s igy alakult 
fit a szabad élethez szokott harezos bányászszá és az ma
radt utódaiban is.

Jellemző vonás az, hogy a bányász soha, vagy 
csak nagyon ritkái* * válik meg foglalkozásától, mi szin
tén tanúbizonysága annak, hogy az Ősi foglalkozás 
a településsel veszi kezdetét 8 a polgári osztályok ki
válásával a bányászat is nemzedékről nemzedékre át
származott. 8 ezen átöröklés szükséges is volt, mert a 
bányászattal foglalkozóknál hogy eredményt és nem
zetre hasznos munkát létesíthessenek nem elégséges csak 
az, hogy általa mindennapi kenyerüket megszerezzék, 
benne csupán azt a munkakört lássák, mely a biztos 
megélhetés alapja; de érdekkel, szeretettel s bizonyos 
átöröklött vonzalommal lássanak hozzá, hogy lelkűkben 
ugyanazon érzelmek, erények legyenek, a melyek a 
csatába induló katonát jellemzik : lelkesedés, bátorság 
ós bizalom I

Ezen erények birtokában foghatott a bányász 
nehéz munkájához — mert bizony nehéz körülmények 
voltak azok, a melyekkel meg kellett küzdenie.

be őt saját kezeivel a sátorba. Ma napság mindnyájan | 
bátrak vagyunk. Bármely pillanatban készen állunk 
elveinket megvédelmezni szárazon és . . .  galocsniban. Ilar- 
czias temperamentumunk rögtön verekedni késztet; mig 
régen azt tartották, hogy szemet szemért ma azt valljuk, 
hogy golyót... tyúkszemért. 8 napról napra látjuk, hogyan 
lesznek a tyúkszemélyeskedésekből kakas viadalok.

A r á g a l m a z ó .  A rágalmazás a léleknek azon 
törekvése, hogy másokról roszat mondjunk. A rágalma 
Zótól, ha kérdik, hogy ki ez az ember? Elmondja 
mindjárt az illetőnek egész genealógiáját. Elmondja, 
hogy, atyját Sósiasuak hitták, a katonaságnál elnevez
ték Sozistratosnak, aztán polgárjogot kapott. Anyja ne
mes tbrák asszony volt. 0  azonban, t. i. a kiről szó 
vau, az egy akasztani való gazember. Hogyha mások 
is rágalmazzák ezt az embert, ő is rá kezdi, hogy gyű
löli ezt a kiállhatatlant, még az arcza is oly ellenszen
ves ; gazságának nincsen párja ; Ezt bizonyítja az is, 
hogy feleségének alig ád egy pár pénzt élelemre úgy 
hogy télen is hideg vízben kell füröduie. 11a valaki 
elmegy a társaságból rögtön elkezdi a távozottat gya- 
lázni. Barátjait, rokonait sőt még a holtakat is képes 
rágalmazni.

*
Alig fogok elmenni e helyről, tisztelt Hallgatóim 

is rágalmazni fognak engem, hogy ily semmiségekkel 
ily sok ideig untattam őket. Védekezés helyett csak a 
következőket akarom még elmondani. Ezen rajzok, me
lyeket előadtam együtt véve görög ideális embernek 
negatív kepét adják, önökre bizom, hogy ennek alap
ján a napsugár segélyével készítsék el a positiv képet 
8 óhajtandó volna, hogy kiki abban is ismerőst látna. 
A napsugár mely segíteni fogja önöket ezen munkájuk
ban a kalokagatliia, ezen ideális emberi czél után való 
nemes törekvés lesz. S igy ha ez meg lesz bennünk és 
mindnyájan egymás iránt nemes magatartást mutatunk, 
ha nem embertársaink csekélycs hibái lesznek egyedül 
figyelmünk tárgyai, hanem lm a valódi műveltség alap-

Vaunak pólclAü, a melyek bizonyítják, hogy mily 
j rendkívüli ragaszkodás, bizalom, a palya iránti szert- 
; tét kellett uhoz, hogy a hányamüveletek fel nem ha- i gyattak és fel nem hagyatunk a mai napig sem.

Hiszen ehggé hathatós példát nyújt erre Selmeez- 
báuya bányászata is. Története utal azokra a szomorú 
időkre, a mikor a bányásznak a reményén kívül úgy
szólván seiuiuije.se maradt. A csaknem ezredéves bányász- 
kodás történetének lapjain, talán több a gyászos rovat, 

I mint a vidám, mert igen nehéz körülmények azok, a 
• melyek a bányászt kitartó munkájában hátráltatják, a 
| Tanúd hegygerincze, mely bástyaként emelkedik Sel- 
I ineez és llodrus völgyei között elzárta a vizet a Garam 
! völgyétől s igy gyakran a loginsegesebb helyzetbe hozta 
i a művelést, sokhelyütt a kőzet túlságos szilárdsága 
j mind-mind azt bizonyítja, liogy bizony csak lelkesedés, 
! bátorság, bizalom létesíthette azt a szép munkát, hogy 

a bányászat e helyen mai napig is fen áll s megfelel 
a nemzetgazdaság és cultura czéljaiuak.*)

(Folyt. kÖY.)

A v éd h im lő o ltá s  m ai á llá sá ró l 
h azán k b an .

Noha a legrégibb népek, az indusok és cliinaiak 
előtt sem volt titou, miszerint az egy ízben akár ter
mészetes, akár pedig mesterséges utón megkapott és 
átélt himlő további megbetegedések ellen védelmet 
nyújt és e tapasztalat őket a legkülönfélébb óvintézke
désekre késztette és jóllehet a XVÍIL század első tize 
deiben földrészünkön itt-ott már sikerrel korouázott 
kísérletek tétettek a himlő-méregnek rendszeres átvite
lével, mégis a mai értelemben vett védhimlőoltás meg
alapítója és ez által az egész emberiség jóllevője 
Jenner Edwárd, a tudós angol orvos volt.

Miután a statisztika a védhimlőoltás rendkívüli 
sikereit szembetűnővé tette — bár e sikerek sem vol
tak képesek annak elleneseit teljesen elhallgattatni :— 
csakhamar az egyes államok vették kezünkbe ezen 
üdvösnek bizonyult óvintézkedésnek minél szélesebb 
alapon való foganatosítását, úgy hogy manapság a 
védhimlőoltásra vonatkozó törvények ós rendeletek szi-

*) Gretzmacher Gy. bányatan., alc. tanár figyelmeztetett azon 
óriási külfejtésekre a melyek nyomát a klingertárnai medenezében lát
hatni. lvolió maradványok, hamu, por, salak, melyek több helyütt, 
nagy kiterjedésben láthatók ismét csak azt bizonyítják hogyasolineezi 
bányászat a gerinczekcn vette kezdetéts folyt nagy tevékenység mellett 
addig, a mig a mélység növekedtóvel a nagyobbodó viz nem kényszeri- 
tette őket, mindég lejebb cs lejebi) a völgybe szillani. Horpa maradvá
nyok, melyek György tárnától a Tanádig húzódnak, a hegygerin- 
ezen végig, tanúskodnak ama rendkívüli élénkségről, uielylyel a 
bányaüzem folyt. Ezen tanulságos példa úgyszólván nyitott köny
vet képez a kutató számára, s minden szakember igen-igen sokat 
olvashat belőle s önmaga előtt láthatja hogy mily küzdelmek árán, 
mily kitartó munkával a hogygerinezról, le a völgybe oly szép 
eredni,ónynycl kerülhetett a bányász rendes üzemével, modern ko
hójával.

jón, igazán humánusok leszünk az embertársainkkal 
való érintkezésben s velük együtt képesek leszünk nagy 
és nemes czélokért lelkesedve küzdeni, akkor igazán 
elmondhatjuk, hogy szép az élet.

8 E L M E C Z D A N V A 1  , H 1 R A D 0.

Párbajom.
Irta : (iásptir í r m i n .

8zt. Kleofás! Reszketve irom e sorokat de hogy 
is ne, párbajról kell írnom s meg hozzá oly párbajról, a 
melynél én mint kihívott fél szerepeltem, jobban mondva 
szenvedtem!

Remegek a ..párbaj" szó fogalmától s még jobban 
a következményeitől. Csak államügyész kezébe ne ke
rüljön czikkem, mert akkor állásom fucs, kenyerem oda 
van 8 én is mehetnék mint ártatlan, a dutyiba.

De hogy a t. olvasók ne gondolják azt, hogy tán 
én keresem avagy szeretem a párbajt, megírom rész
letesen mikép jutottam én a lovagias afférhoz.

Husvét hétfőjét mint a szegény ember pielással, 
de elég vígan, két kartársam társasagában töltöttem, 
eszünkben sem volt magunkat jó kedvünkben zavartatni 
midőn Czirjók barátom legény kori napjaimnak ver- 

j senytársa, egy idegen úri emberrel komoly po-, pardon 
arczocskáv.il (akár csak valami detektív) lépett a szo
bámba.

Érkezése feletti örömem korai volt, mert kérem, 
üdvözlésem es baráti kozszorilasom után ő rossz időt 
jósló arczczal kijelenti miszerint legnagyobb sajnálatára 
egy igen kellemetlen ügyben kénytelen felkeresni. Zse
béből egy „Sclmeczbátiyai Híradót • véve elő, ünuc- 
pélyos hangon kordé váljon a „Jó cziml>ora“ ozimü 
czikket én irtam-e s váljon tartalmáért a felelőséget 
elvállalom-e ?

I'eleletet avagy inentegetódzést sem várva tőlem, 
kijelenté, hogy Bandi barátunk, kiről a tárt zaczik szól

gorü keresztülvitele legfontosabb és leghálásabb felada
tat képezi az összes enlturállamok egészségügyi k0|.. 
leányainak. És méltán; mert példátlan az orvostudo
mányok történetében, hogy az emberiségnek oly 
ellensége, mint a himlő, mely vesenyre kelve a világ 
történelem logvéreugzőbb háborúival, százezrével szedte 
áldozatait, majdnem teljesen ártalmatlanná tétetett.

Midőn Jenner sok évi tapasztalat után az állati 
nyirkuek hatékonyságát illetőleg védelmi képességét 
az emberi testre nézve megállítpitotfá és a tehén meg- 
eredt himlőjéből a gyermekeket beoltva az ezekből szr - 
dett liumanisált nyirkot ismét további oltásokra hasz
nálta fel, nem tudta egyszersmind kivonni a védliimló. 
oltás ellenzőinek kezéből a leghatalmasabb fegyvert, 
mclylyel ezek a sikerekben bár dús, de mégis fiatal 
intézményt megdöntőm és a közvéleményt is annak 
ártalmas voltáról meggyőzni fáradhatatlanul iparkodtak 
Megengedve annyit, hogy az emberi himlő átültetése 
enyhíti vagy talán meg is gátolja a himlő további |\.|. 
lopásét, azt állították ugyanis, hogy ilyképen különféle 
lappangó betegség vihető út az egyik emberi testből 
a másikba és igy a védhimlőoltással járó esetleges 
haszon egy sokkal valószinóbb kár által teljesen leron- 
tatik, mert ezen óvintézkedés az eddigclé egészséges 
emberi testben a himlőnél nem kevésbbé végzetes kóro
kat idézhet elő; a védhimlőoltásuak ekkoráig már 
felszaporodott lelkes hívei nem csekély ijedelemmel 
voltak kénytelenek ezen aggodalmak aláposságáról 
meggyőződni. Mig a legtöbb kórnak ilyformán megtör
ténhető átültetése legalább is eldöntetlen maradt, addig 
kétséget nem tűrő módon bizonyult be, miszerint a 
kórok legborzasztóbbika, a syphilis, melynek méreg 
nemzedékeket képes csirájában megroutani. az emberi 
himlő által terjesztetett. A himlőoltás Ugye tehát csak 
akkor ülhette meg az igaz diadalát, midőn a Jenner 
korszakalkotó találmányát követő évtizedekben a te
hén liimlőnyirk (cow-pox) mindinkább kiszorította a ki 
fogásolt Immúnisait nyirk használatát, mig végre ko
runkban nemcsak a müveit nyugat államaiban, liánom 
a közegészségügyi tekintetben meglehetősen hátrama
radt balkán államokban is a karrol-karra való oltás 
teljes mellőzésével, kizárólag tiszta állati nyirkka 
oltanak.

Belügyi kormányunk egyelőre mereven ragaszko- 
dik még a sürgős módosításra való lb7ii. évi XIV. tvez. 
idevonatkozó paragrafusaihoz, mely beéri a karról-karra 
való oltással is. ugyan ezen törvény szól „mngfentartás* 
és „magmeguji t á s“•ró1 slb., mindmegannyi intézkedés, 
mely manapság, midőn minden község csekély költ 
séggel beszerezheti a szükségelt eredeti állati nyirkot, 
nagyon is meghaladóit álláspontot képvisel. E/.en már 
reg elavult törvény akkor keletkezett, midőn az eredeti 
tehénhimlőnyirk beszerzése sok költséggel járt, igy 
meg kellett nyugodni az oltóorvos elővigyázatában; 
de ina, midőn a bakteriológia korszakában tisztában 
vagyunk az iránt, hogy az itt kifejtett legnagyobb

sértve érzi magát s tőlem lovagias utón elégtételt kér. 
Ezek után bemutatja társát Ihatnék Sanyit, Bandi másik 
sekundánsát.

Nekem nem kellett több hogy le ne roskadjak, 
Czirjék barátomat ölelgetni kezdem, mialatt feleségem 
hangos sírásra fakadt szememre vetve ambicziómat a 
miért újságokba kezdtem Írni. Hiába mentegetödztem, 
hogy az említett czikk reá nézve sértő nem lehet, s 
hogy ha sértve érzi magát kész vagyok lapok utján 
tőle bocsánatot kérni. De a megbízottak határozottan 
ragaszkodtak Bandi megbízásához feltétlen pisztoly pár
bajhoz, fenyegetve hogy Bandi különben a nyílt utczán 
stb. stb. s becsületben örökre tönkre tesz s mind ezt 
oly ékes virág nyelven mondá el nekem, a nmi kor 
lovagias szellemét és ennek szükségét oly elevenen fes
tette előttem, hogy feleségem is egy párbaj elkerülését 
lehetetlennek mondá, mire a jelen volt barátaimat se
gédeimül megnevezve, magamat védszentem oltalmába 
ajánlva, megnyugodtam a segédek által megállapított 
párbaj feltételekbe t. i. 150 lépésnyi távolság s három
szori kapszliváltás, megtartandó ugyan az nap egy 
közelfekvő erdőben. Ezek után Bandi segédei eltá 
voztak.

Hogy mikép éreztem magam, képzelhető, ha meg 
irom mily gyakorlott lővó vagyok. Múltkor ugyanis pi
paszó mellett kedvcncz csirkéimet etettem, midőn egy 
vércse szemem láttára egyet elragadott s az istálló te 
tőjén szemtelenül lakomát csapott belőle. No ez kihozott 
már flegmámból, előhoztam puskámat, miután cselédem 
a ravaszt felhúzta, czélba vettem a bestiát, lőttem — s 
borzasztó, szinte vestelem a dolgot, a nyitott ajtó mellett 
a tehenemet söréteztem nieg.

Tudtam hogy ha Bandi meg nem ló, én testében 
kárt nem teszek, s minthogy ingatlan vagyonnal nem 
rendelkezem, ingóságaim pedig értéktelenek végrendelet 
megírását feleslegesnek tartottam. Ilyen gondolatok kö 
zött robogott be Bandi gyönyörű fogaton társaival együtt

____ Hl. évfolyam. 18. szám
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elő vigyázat is e«alödhutik és a kifogástalanul cgés/.sé- 
,„.s s/.Ul*-k legegészségesebbnek látszó kisded gyerme
knek szervezetében is lehetnek olyan anyagok, melyek 

karjára oltott gyermeknél súlyos idegen betegséget 
idézhetnek elé, a leggondosabb elóvigváza Inak ilyetén 
iiiegbizbalailansága következtében igazán itt a legfőbb 
ideje, hogy az általánosan kárhoztatott karról karra való 
ollóssal uii is végkép felhagyjunk. Eltekintve a nagy 
időveszteségtől és azon tapasztalati lénytói, miszerint j 
:l törvény által úgynevezett „mngszedés" a népnek bár j 
csak ösztönszeni. de annál határozatosabb ellenszenvé- | 
vei találkozik, mindezektől eltekintve, legtöbb helyen j 
az oltás eme. primitív módjával okvetlenül együttjáró 
végnélkllli fuvarozási dijak ezimeu több számul tátik el, 
mintha eredeti tebénliimlőnyirk hozatott volna meg, a 
mi egy 2000 lelket számláló, tehát már nagyobb köz
ség háztartásában csekély 4 forint 80 krajezárnyi költ
séggel szerepel — jobban mondva nem is szerepel. 
Különben ezzel teljesen összevág azon tapasztalat, 
hogy a hol az illető orvos a tiszta állati nyirk előnyeit 
hatóságával megismerteti, az sohasem ellenzi az állati 
nyirk beszerzését. Sajnos, hogy míg a szomszédos llor 
vát-Slavonországban, Boszniában és Szerbiában, Ilire 
nincs már a karról karra való oltásnak, egészségügyi 
kormányunk még nem látta elérkezettnek az időt, a 
fent említett és már rég elavult törvényezikk módosí
tására, illetőleg a Löletelcző kizárólagos állati ny rk- 
kal való oltás kimondására, de még sokkal ;-njuosabb 
lenne, lm hatóságaink és községeink, ily kézzelfogható 
előnyökről lévén szó, a kormáuy kezdeményezését

köszég külön meghozatja a szükségek oltóanyag meny- 
nyiséget a nélkül, hogy ezzel összekötött igazán cse
kély költségek még csak megfontolás tárgyává is té- 
telnének. A mi ismét annak bizonyságául szolgálhat, 
hogy ez irányban legtöbbet használhat szakközegeink 
czéltudatos fellépése.

Egészen kárba veszett azon megyék jóakarata, 
melyek az ezen fontos közegészségügyi kérdésben el 
foglalt álláspontjukat közgyűlési határozat tárgyává 
teltek és az általi nyirkunk kizárólagos használását — 
bizonyára a helyi viszonyok alapos megfontolása után 

elrendelték, mivel belügyminisztérium utalva a régi 
törvény szövegére, ezen határozatokat egyszerűen meg
semmisítette. Sajnos, de tény, hogy az ily megyéknek 
aztán -  rosszul értelmezletvén n miniszteri leirat 
elmegy minden kedvük az állati uyirkkal való oltás 
meghonosításától.

Soraim azon óhajjal végzem, vajha tartanák az 
illető kartársak lelkiismeretbeli kötelességüknek ható
ságaikat ezen visszás állapotokról felvilágosítani, 
iáursum corda!

Dr. Pápai HenriU.

Különfélék.
— Irodalm i és m űvészeti estély. Számos ol- I 

dalról jött felhívásra elhatároztam magamat egy újabb * 
estély rendezésére, melyre városunk müveit közönségét 
ezennel tisztelettel meginni szerencsém vau. Az estély c 
hó ü án (pénteken) lesz s 8 órakor kezdődik. Tisztelet-

akaruák bevárni.
Miután az i8ri(>. évi törvény ez időszerűit még 

érvényben van, a minisztérium egyelőre álláspontját 
ezen kérdésben csak annyiban változtathatná meg, 
hogy -- mintegy elismerve a tiszta állati nyirk ma már 
kétségtelenné vált nagy előnyeit és ezekre utalva, — 
meghagyná a törvényhatóságoknak, miszerint területükön 
lehetőleg az oltás ezen módját hozzák be. Lehetőleg, 
t, i a mennyiben a községek nem ellenzik, inig a 
törvényhozás e tárgyban nem intézkedik, vagyis mig 
a kormány ez irányban javaslatot nem terjeszt be, a 
mi reméljük — lia nem akarunk Egyptom*) és 
Japán által is túlszárnyaltatni — csak igen rövid idő 
kérdése lehet.

A fő itt az elv, t. i. legalább elvbeni kimondása 
annak, hogy az állati uyirkkal való oltásnak minél na 
gyobb elterjedése, főleg közegészségügyi, de még közigaz
gatási szempontból is felette kívánatos és elébe helyezen
dő az oltás it másik ósdi módjának.

Ha ez megtörténi, akkor hatóságaink és községe
ink tudni fogják kötelességüket. Feltétlen elismerés il
leti azon megyék egészségügyi vezetőit, kik átérezve 
az itt szóban forgó közegészségügyi érdekek fontossá
gát, a dolgot erélyesen kezükbe vették és közegeiket, 
meg felelőleg utasították. És ime, a legtöbb ily megyé
ben vagy a szolgabirói hivatal, vagy pedig minden * i

l/gyan melyik fiakkercst, sikerült neki ismét becsapni, 
ez volt remegő gondolatim között az első.

Kölcsönös hideg üdvözlés után, Czirjék barátom 
bőröndjéből két rozsdás pisztolyt volt elő, a melyeken 
dédapjának czimere és neve be volt vésve. Szívességből 
a rozsdát mind lekapartam volna róla, ha nem kellett 
volna párbajoznom de hiába, a mai lovagias korszak
ban a féltett becsületet pisztollyal kell őrizni. De fel
tettem magamban hogy lapokba soha többe nem írok 
s hogy elhatározásomhoz képest mily erős tudok lenni 
kilátszik abból hogy feltett szándékom jelen czikkemen 
kívül többet nem írni. Orvos községünkben nem lévén, 
ennek szerepével a halott kémet ki egyúttal baktor is, 
bíztuk meg s sietve távoztunk. Én sírva búcsúztam, 
nőm nevetve intett s e feletti szívtelenségén annyira 
megbotránkoztamy hogy a halálos golyót kívántam ma
gamnak avagy visszatértem után, válópert indítok.

A sors úgy akarta, hogy Bandi löjjön előbb, s 
lövése után, mely egy mozsár lövéshez hasonlított, on 
hanyatt estein, mire a tudós halott kein túlságos ideg 
haji, a mit ő nyavalya törésnek nevezett eonstatált raj
iam, mire a segédek a nélkül hogy ni lőttem volna 
imineU én nagyon örültem) a párbajt barátságos kéz 
szoiitás után befejezettnek nyilvánítottuk. Eh e lelet ti
i löm cinben a társaságot egy kis uzsonara hívtam meg 
tu bak térnek is jutott va'ami) mibe ők ellenvetés ind
ít ül beleegyeztek.

Vissza menőben en már bátrabb lettem s nem k's 
heroizinussal taglaltam nemzetünk legszebb erényét, a 
vitézséget.

Hazaérkezve az uzsonna ttjait azt, vettem észre, hogy 
Bandi még mindig a régi jó ezimbora, eszik kitartással 
ferblizik szerencsével s tréfáit - sajnos most is fizi, 
csak azt restelein hogy legújabb tréfáját velem űzte 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy leleségemlől e tréfa 
után nem válók el.

te l: Vörös Ferencz rendező.
— Eljegyzés. Korponán f. évi april 17-én érde

kes családi ünnepély volt Bory Arnold, ékes szónokla
tairól ismeretes városi főjegyzőnk szerény házában. 
Kis- és nagyjeszeuei ilj. Jeszenszky Frigyes, a jeles 
képzettségű ipolysági kir. törvényszéki hivatalnok ek
kor jegyezte el kedves leányát kálna- és tegzesborfói 
Bory Ilona kisasszonyt, a korpouai szép hölgykoszorú 
egyik viruló rózsáját. Kívánjuk, hogy áhlásthozó, bol
dog legyen ezen valóban nem számiló érdek állal 
összehozott, hanem a kölcsönös vonzalom éz szeretet 
boldogságában egymást feltalált szivek egybekelése, r. I.

— A lövöldéről. A selmcczbányai polgári lövész 
egyesületnek április 24-én volt a megnyitó lövészete 
csekély számú tagok részvétele mellett, a minek oka 
az, hogy ugyanakkor tartatott a tűzoltó egylet közgyű
lése is. Ez alkalommal a dijakat az egylet adta. Össze
sen 413 lövés esett ;’>;>t> köregységgel és 19:> találó lö
véssel. Az első dijat Krausz Géza a másodikat, Seidel 
Ágost nyerte egy-egy négyesre. A legközelebbi dijlövé- 
szet május i-én lesz, melyet a múltkori első dij nyer
tese rendez.

— Llöiidtf* a b illióid játékból. Etscher Ferencz 
billiardmtlvéöz ma ( vasárnap) és holnap (hétfőn) a Sem- 
bery-tercmbeu előadást tart a billiard játékból, mely 
előadást verseny előz meg. A versenyben a művész el
lenfelének 1000-ig terjedő játszmában 700 pointot ad 
előnyül, s 100 Irtot tesz 10 frt ellen. Szemtanuk állítása 
szerint Etscher csodával határos mutatványokra képes.

— M agyar T urista-E gyesület IV. körlevele. 
Az Egyesületünkkel baráti viszonyban álló Club Al- 
pino Fiumano m. t. Elnöksége arról értesít, hogy folyó 
évi május-hó 8-án kirándulást rendez Kómába és egy
úttal az abban való részvételre Egyesületünk t. tagjait 
szívélyesen meghív ja, azon óhaját is kifejezi, vajha 
Egyesületünk t. tagjai a kirándulásban minél nagyobb 
számmal részt véven, azon alkalommal a 0. A. F. 
tagjaival — mint egy haza gyermekeivel — közelebbi 
ismeretséget kötnének. Teljesen osztva a C. A. F. m. t. 
Elnökségének ebbeli óhaját, ».z ezen kirándulásban 
való részvételt, Egyesületünk t. tagjainak annyival is 
inkább!) a legmelegebben ajánljuk, mivel ez utón n 
C. A. F. és Egyesületünk közötti baráti viszony szoro
sabbra füzetnek ezenkívül a Club Alpino Italiano Kó
mában lakó tagjaival is megismerkedve, C. A. I. és 
Egyesületünk között fennálló baráti viszony megerősit- 
telnék. De ajánlhatjuk ezen kiváló alakulom felhaszná
lását azért is, mivel ezen kirándulásnak költségei oly 
csekélyre vannak szabva, hogy az ős Kóma megtekin
tésére ily kedvező alkalom nem egyhamar kínálkozik. 
Ezeknél lógva felkérjük a m. t, Elnökséget, szívesked
jék saját hatáskörében (pl. vidéken megjelenő lapok, 
esetleg külön körözví nyek útján) a kiindulásnak alább 
közölt tervezetei oly megjegyzéssel a bölcs vezetése 
alatt álló Osztály I tagjai tudomására juttatni, liogv a 
kirándulásban való részvételüket legkésőbb jövő-hó ö-éig 
Egyesületünk központi Elnökségéhez (Dr. Téry Ödön 
központi ügyvivő alelnök, Budapest, II., főlierczeg 
Albreclit-út ii. szám) bejelenteni szíveskedjenek, hogy 
az, a C. A. F. Elnökségével létrejött megállapodáshoz 
képest a résztvevőkről a C. A. F. Elnökségét értesíthes
se s a részvevőket a szükséges külön igazolványnyal 
(ajánló levéllel) elláthassa. A kirándulás tervezete: 
Május-hó 8 án reggeli 7 óra öO perczkor indulás az 
Agathc hajóval Fiúméból. (Budapestről tehát legkésőbb 
május 7 én délután 2 óra 20 perczkor kell elindulni.) 
8-án esti 7 órakor megérkezve, Aneonálui éjjeli II óra 
:10 perczkor. Továbbutazás vasúton Kómába. 9-én reg
geli 7 óra 40 perczkor megérkezés Kómába. Ró

*) Az. egyptomi kormány nz. utolsó években tényleg rendki- 
viili gondot fordít a vúdhiuilőoltósra.

mában való tartózkodásra három nap van szánva, 
minthogy azonban a jegyek 30 napi érvényességgel 
bírunk, ki ki tetszése szerint maradhat Kómában, avagy 
tehet kirándulásokat Kóma környékén vagy megláto
gathatja Nápolyi, A Fiúméból Aucouába és vissza, u 
hajó I. osztályára szóló jegy és az Anconából Kómába 
és vissza, u gyorsvonatra érvényes vasúti jegy, összesen 
2(5 forintba kerül. A kirándulásban résztvevők Rómá
ban a Hotel D’Alibertben, naponkint! 2 űréért 3 tál 
ételből és lii liter borból álló ebédet kapnak. Végül 
megjegyezve, hogy a kirándulásban való jelentkezés 
alkalmával a 2(5 forintnyi összeg is beküldendő, ezen 
kirándulásra t. tagtársaink figyelmét újból felhívjuk. 
Budapest, 1892. április 23. Báró E ö t v ö s  L ó r á i u l ,  
elnök. Dr. T é r y  Ö d ö n ,  ügyvivő alelnök.

— IjdonságoU nz á lla tkert ben. A budapesti 
állatkertbe e napokban érkezett meg a második állat
szállítmány érdekes és értékes állatokkal. Ebben a szál
lítmányban vannak olyan állatok, melyek élve még 
Budapesten nem voltak láthatók, s általában csak 
igen ritka esetben jönnek elő fogságban. Ilyeu például 
a brazíliai hangyászó állat és a nem kevésbé érdekes 
oroszlán fóka egy óriás példánya. Az állatkert jelenleg 
nemcsak nagy emlősök, de a legritkább fajú és érde
kes madarakkal is gazdagon cl vau látva. A két utol
só állatszállítmány vételára 84Ü0 fórint volt. Lapunk 
azon t. olvasóinak, a. kik a fővárosba ráudulnak ajánl
juk ezen igen érdekes állatgyüjteméuy megtekintését 
az állatkertben.

() 8 a  r  n  o L
V ö rö sm arty  M ihály  „C songor 

és T ü n d é“-je.
A e s t h e t i k a i  i s m e r t e t é s .

— Folytatás —
Ezzel Ilmával együtt elrejtőzik. Ezt követi a nem- 

tőknek édes-kedves jelenete, melyben a nemtők serege 
gyermekes játékba kezdenek, de csakhamar több kisebb- 

j szerű baj és főleg Mirigy megjelenésére mindnyájan 
| elszállanak. Mirigy kárörvendve a nemtők eliramodá- 

sán, körmeivel a tüudérfa kiásásához fog hozzá, de 
megjelennek az ördögfiak, luk a megosztott örökség 

í elromlása miatt itt-ott talált rozoga hangszereikkel ze- 
; uélni akarnak de Karral) tanácsára a manók elhatá

rozzák, hogy Mirigyet megkötözik s ez által a tündér 
i végtelen jutalmára számítanak. A boszorkányt csaku

gyan gúzsba kötik és elkurczolják. Erre Tünde és Ilma 
kibújik rejtekéből s Tünde megtudva, hogy Mirigy volt 
oka a szenvedéseknek, örül elvesztél), megelégedéssel 
óhajtja az Éj által Ígért kis s rövid gyönyört és nem 

1 kíván fogyhatatlan éveket. Ezután az ördögök Tünde 
lába elé borulnak, a ki őket udvarába fogadja s csak 
azt kívánja tőlök, hogy:

E vidéken rejtekezve,
Vizsga lesben aljatok,
Es ha kit látandatok 
A fatőben megpihenni,
.lőjetek hirt mondani.

Most Csongor jő elő az előbbiek elvonulása után s 
! kétségbe esetten a fa alá dói, hogy ott kedvesének szép 
! szeméről álmodjék. Erre megjelenik a manókkal Tün

de és végtelenül örül, hogy Csongort viszontláthatja. 
Balga pedig Ilmát hurczolva jó és házastársi gyöngéd
séggel veszekszik vele, de Tünde megbékíti Őket mire 
csendesen elmennek. Tünde meg néhány édes szót 
szól hozzá, azzal ő is elmegy. Távozta után nagy ro
bajjal a tündérfával szemben pazar palota emelkedik. 
A zajra Csongor felébred és bizonytalansággal párosult 
csodálattal szemléli a palotából jövő lefátyolozott Tün
dét, tündéries kíséretével, lvövid, néhány szó után 
Tünde felrántja fátyolát és a két szerelmes összeölel 
koz ve leül. Ezt egy kis dal követi s a darabnak alle
gorikus csoportozat a vége.

E felvonás tartalmi szépségei nem kevésbé sike
rültek, mint az első két szakaszéi. Tünde személyében 
van meg a kellemből a gyönyörűnek megfelelő tisztaság, 
melyet legjobban i Mustrál ez a részlet, mely bon a fa 
alatt szunyádé Csongorhoz beszél óképpen :

O h! kit e szív dobbanása 
Megjövendölt vágyaimnak, —
Csongor! itt vagy, karjaimból 
Többé el nem távozandó !
Oh, de még most csak nyugodjál,
Csak nyugodjál; még nem illik 
Megzavarnom álmomat;
Több gyönyörrel, várom én azt 
Földeríti)!; még nyugodjál,
8 álmodd boldogságomat.

Ilma itt is a kellem másik részének a jószívű
ségnek megfelelő kedvességnek az alakja. Kitűnik ez 
azon szavaiból, melyeket Balgához intéz, midőn ismét 
Összekelnek :

Most az egyszer megbocsátok,
8 elfelejtem a pofont.

Csongor következetes hűséggel mint kedves szere
pe'. Legjobban igazolják azon szavai, melyeket a lefá
tyolozott Tündéhez intéz:

Mondd ki bátran és ne késsél 
Megnyugtatni telkemet, 

j Mondj halált rám, s ajkaidról
Az öröm lesz elfogadnom.
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Azonban ez csak a felvonás végén van, mert két
ségbe esésében máskép nyilatkozik, de itt a fő a végki 
fejlett.

Ebben a szakaszban a fenséges az Éj merengő 
töprengésében található fel. Sz.i'gáljon például e né
hány sor:

Fáradtan ttsvéuyikból a napok 
Egymásba hullva, összeomlanak:
A Mind euyész, és végső romjain 
A szép világ borongva hamvad e l;
És a hol kezdve volt, olt vége lesz:
Sötét és semmi lesznek: én leszek,
Kietlen, csendes, lény nem lakta Ej.

Az aljas két része a gyönge és kisszerű, Balga 
és a manók között oszlik meg, még pedig Balgában 
mind eddig, a gyönge és a manókban a kisszerű vonja 
magára figyelműnket. Balgában a gyarló gyöngeség 
legszembetűnőbb, midőn Ilmával ismét összekerülvén, 
a kővetkező szavakkal trak tálja;

Hát hitetlen álnok asszony,
Így kell futnod a világon,
Mintha férjed már nem élve ?
Hányszor éhezem miattad,
Hány ezerszer szomjuhoztam,
Korhely, bitszegő teremtmény!

Az ördögünk kisszerű nemtelensége pedig akkor 
eredeti, mikor önbaszonlesésből Tünde javát óhajtják.
Ezt legjobban világítják. Ezt legjobban világítja meg 
Kurrab következő tanácsa a másik kettőnek:

A fa ott
Egy tündérnek cgi fája,
S a ki azt körmével vájja,
Az Mirigy, a vén gonosz.
Rajta menjünk, megkötözzük.
Hárskötéllel összefűzzük,
Hársfa lyukba ozövekeljük.
A tündér ezt látni fogja;
S végtelen jutalmat ád.

Igaz ugyan, hogy itt a jó szolgálatába állanak, 
de azért a uemtelenség rajtuk szárad, mert oda csat
lakoznak, a honnan maguk javát várják, ebben egois
ták s az egoismus mi? uemtelenség. Az aljas egyik kel
lékének a gyöngének megfelelő gyarlóság még a 
hármas útra visszatérő három vándorban is szembe öllő.

Nézzük most a tartalmi szép negyedik kellékét: 
az undokot. Ez ismét Mirigyben van meg magában, 
mert a kellék két része az undorító és utálatos a 
legnagyobb fokban érvényesül benne, leginkább a 
nemtók elriasztása után a tllndérfa kiásása munkájában 
mondott szavaiban:

Mit csinált itt e kölyök had ?
Azt tudora, hogy rá rivaszték 
S játszadozni elfelejt 
S most, aranyfa, légy enyém.
Asszonyod már nem keres,
Mert buvában epedezve 
Nincs e tájhoz többé kedve ;
Megcsalám és oda vesz. —
Áslak, áslak, addig áslak 
Körmeimmel, mig kivájlak.

Láttuk a három felvonás tartalmát és ebbeli szép
ségeit, melyekre nézve kimondhatjuk, hogy Vörösmarty 
a tartalmi szép követelményeinek általában véve 
megfelelt. Most még összefoglalva nézzük ezeket. A 
kellem két része az egész darabon végig Tündében,
Ilmában, ezeken kívül Csongorban, az aljasnak két 
ré6ze a három vándorban, Balgában és az ördögfiakban 
részesül meg. Az undok pedig az első és harmadik sza
kaszban magában Mirigyben, mig a második felvonás
ban közte és Ledér között oszlik meg; a fenséges pedig 
mind a három részben más és más személy ben jelentkezik.
A költő a hűséget, mint a tartalmi szép egy másik 
formáját a drámai változatosságnak áldozza fel s ezt 
oly ügyesen cselekszi, hogy csak mélyebb tanulmányo
zás után vesszük észre. A hűség követelményei szerint a 
fentebb fejtegetett tartalmi szépségeknek következetesen 
kellett volna az egész drámán végig fejlesztve lenniük, 
de mint láttuk ez csak a kellemesnél és az aljasnál 
van meg, mig a fenséges és az undok többfelé szakado
zik. Vörösmarty igen helyesen alkalmazta a contrastot 
az ellentétet is, midőn szereplőit úgy választotta meg, 
hogy azok jellemei homlok egyenest ellenkezésbe jönnek 
egymással. így pl. a Csongor és Tünde idealismusával 
szemben Balga és Ilma realizmusával találkozunk. A 
kon írást még észrevehető volt a tartalmi szép négy ré
szének fejtegetésénél, melyben a kellem az aljassal, a 
fenséges az undokkal volt ellentétbe helyezve.

Nyelvészetileg szépnek akkor mondunk valamely 
írásművet, bármilyen is legyen az, ha tárgyát egysze
rű, keresetlen nyelven adja elő és mégis oly bájosan 
hogy mintegy bűvös álomba ringat minket. Ez a köl
tői rend feladata egyrészt, mig másrészt az, ha nem
csak a természetétől szépet, hanem még r rútat is oly 
kifejezésekkel tudja előadni megérzékitctii, mely szép 
érzékünket fel nem háborítja és nem sérti. Ha már

Nyomatott kiadó-tulajdonosok

most e kellékek valamely versbe foglalt műben meg
vannak, akkor már rámondhatjuk: ez a mű stylszerű. 
A styiszerűség azonban a költőtől a nyelvvel való bá
násmódon kívül még a tárgyának anyagával való bá
násmódot ii megköveteli azonkívül, a mfiszerüséget 
és az anyagszerűséget sem engedi figyelmen kívül 
hagyni. A költő a nyelvvel akkor tud bánni, ha hibát 
nem ejt benne, tehát, ha tökéletesen tudja; a tárgy 
anyagával akkor, ha oly szépen állítja elénk, hogy 
kifogás alá alig esik. Műszerű akkor ha túl nem lépi 
azon határokat, melyeket a mű poétikai tulajdonságai 
szabnak elébe. Anyagszerű végül akkor, ha előadási 
modora megmarad abban a körben, melyet számára az 
anyag minősege jelöl ki. 11a a költő e kivánalmaknak 
eleget tesz, az esetben Ügyesnek mondjuk, midőn pe
dig az ügyesség nála legnagyobb fokát érte el, akkor 
Greguss Ágost szerint a virtuositásuál vagyunk.

(Folyt, köv.)

III. évfolyam. 18. szám.
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Heti naptár.
Havi és heti nap Katholikus naptár Protest. naptár Izraelita naptár

31 Vasárnap B 2 MÍ8oi'ioord. B 2 Fiiiöp és J. 4
32 Hétfő Atanáz pk. Atanáz 5 Selieni bj.
33 Kedd Sz. kér. megt Kér. fölt. G
34 Szerda Flórián vt. Flórián 7 T. u.
35 Csütörtök V. Pius pp. Gotthárd 8 Selieni bj.
3G Péntek Olajba főtt Ján. Olajba főtt János 9
37 Szombat Szaniszló pk. vt. Szaniszló 10 S. A.M.K.3

Nyilt-tér. *)
Vlcim .í a*.N/.oií.vi s c ly e i i i r i i l u i k r i i  t a i ó  s e ly 

m e k e t  f e k e t e ,  l 'e í lé r  ős ö r ö m e  s z i l i e k b e n ,  simát 
és damastot méterenként 45 krtól IG írt i!5 krig (mintegy 300 
különböző fajtában) szállít egyes öltönyökre, vagy egész végek
ben is postabér- és vámmentesen I l e i i u e b e r g  t i .  (cs. kir. 
udvari szállító) s e ly e m g y á r n  K ű r i e k b e n .  Minták pos- 
tafordúlóval küldetnek. Svájczba intézett levelekre 10 kros bélyeg 
ragasztandó. 9

*) E rovat alatt közlöttoknek sem tartalmáért sem alakjáért 
nem felelős a Szerk.

H i r  d e t  é s e k,

K i I I i a r c J - k e i l  v e l ö l i i i i*Ií  I
!tlajiis-h» f - i*ii és ‘i  án S/.ilüveezl.y |  | r |w;_ 

véltázáluiii. a Seiiihery-tei'eiiilicn
I t l l l l n r d -  vepw tM iyt rendez
Etscher Forencz hírneves billiard művész, németor

szági, Osztrák-Magyar birodalmi billiard mester, a ki 
Balogh László versenyzővel, vagy bárki mással loot) 
pointban 700-at előre adva játszik.

Esléukiut 500-ig játszik.
A verseny kezdete pont 8 és '/a óra.
Bclépti-dij : semmi.

Bor-kivonat.
Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez 

melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem 
lehet, ezen k ip ró b á lt különlegességet ajánlom.

Két kilo (100 liter borhoz elégséges) ára 5 Irt 50 kr. Ro- 
czept ingyen mellékeltetik.

Jó siker és egészséges gyártmányért jótállók.

I z e ü z  i i K g t a k a r i l á ü
érhető el feltilmulhallau szesz e rősítő  esszencziám- 
m a i : ez az italoknak kellemesen vágó izt-kölcsönöz s 
csak nálam kapható.

Ara 3 frt 50 kr. kilónként (G00—1000 literre) használati 
utasítással együtt.

m r  Ezen különlegességeken kívül R um , Cognac. 
finom L iqueurök  stb. gyártásához szükségelt össses 
esszencz iákat ajánlok fclülmulhatlan minőségben. Re 
ezeptek ingyen mellékelteinek. Á rjegyzék  bérm entve.

F o l ls ik  F i i iö p  K á r o ly
esszenczia ktUönleicsségek gyára Prágában.

Szolid ügynökök kerestetnek 31-50

Kiadd lakás.
A  S e t l l l i e i y - f é i e  házban 

egy nagy utczai lakás mellékhelyi
ségekkel J u l i n *  | - i ö l  I t is i íS ó .

Csak ZACHERLIflT vegyünk!

Vevő: „............. a rovarport ne
tessék mérve adni, mert én Zacherlint 
kértem! .............Mindenhol ezt a kü
lönlegességet dicsérik, mint a legjobb 

^  szert mindenféle rovar ellen, és azért
csak olyan lepecsételt üveget viszek

a melyre a Zaelterl név rá van irva!“
ív n i> li a t <»:

V .'lm ,■<•*!».y fin  : Sommer A. János Uzv., Krauaz V. G., Marscbalko Gyula, 
'“ucr CTyulii. Sztankay Kercncü, Takáts Miklós uraknál; E íJ la l i  ti Mcutll
igyus urnái; K n v |W ) i iá ; i : Kelti (láger F. úrnál; l|x il,v«á;><>i : Doniba Károly úrnál.
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----------------------------
joerges Ágost őzv. es Fia könyvnyomdájában tíelmeczbányáu. 1892.


	18

