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I l l á y p o l f f t i r s f i g  é s  h o u s z e r e t e t .

K o ru n k ’ ideavilágában a’ leggyakrabban ’s 
legtöbb részvéttel vitatott tárgyak’ egyike a’ 
h o n s z e r e t e t  ’s az ezzel többnyire ellen
tétben képzelteim szokott c o s mo  pö l i  t is 
iim s vagy világpolgári érzelem. Mindenki, 
bár önkénytelen, enged a’ korszellem’ árjá
nak, melly minden, csak némi kis műveltségre 
vergődött nemzetnél is olly közérdekű ’s fon
tosságú eszméket és sympatliiákat tön moz
gásba, mellyek iránt csak a’ teljességgel nem 
gondolkodó fejek ’s nem érző kebelek marad
hatnak hidegen. Egész népek’ jó llé te , mil
liók’ boldogsága, köz- és magános jog’ alkot
mányos biztosítéki, törvényes, politicai, pol
gári szabadság forognak kérdésben ’s e’ nagy 
érdekek óriási erővel ragadják meg az em
bert, ki nem gyáva. Hazánkat is nem egy 
sugár villogá keresztül, sngára a’ fejlő ér
demnek, az önzés’ rabbilineseiből szabaduló 
közérdeknek, a’ milliókért szólni és tenni, 
hatni és áldozni égő kívánságnak.

Hogy az emberiséget ’s hazát szeretni 
nemes és szent érzelem, ezt, úgy hiszem,

senki sem fogja tagadni akarni, vagy merni; 
hanem a’ módokról ’s határokról, e’ két, e- 
gyik szélesb, másik szfikebb körű rokonérze
lem’ természetéről ’s kölcsönös viszonyairól 
lehet vitatás. Nem tartom azért érdektelen 
munkának, korunk’ egyik európai hirű publi
cistájának e’ tárgy felöli nézeteit kiírnom, 
mellyek’ vezérfonala után talán nem egy , jó 
akaratú, de gondolataival eléggé tisztába 
nem jött hazafi’s emberbarát, saját fogalmait, 
meggyőződése szerint, rendezhesse.

A’ c o s m o p o l i t i s m u s ,  vagy v i l á g 
p o l g á r i  é r z e l e m ,  úgy áll a’ h a z a s z e- 
r e t e t h e z ,  vagy h a z a  p o l g á r i  é r z e l e m 
h e z ,  mint a’ h a z a s z e r e t e t  a’ s z ü l ő v á 
r o s ,  vagy s a j á t  c s a l á d u n k  i r á n t i  
s z e r e t e t  h ez. Illy szempontból tekintve 
nem nehéz mindkettőnek méltánylása. — Va
lamint az önzés, ezen magában természetes 
és korliolást nem érdemlő indulat, minden 
rosznak kútfeje lesz, mihelyt korlátáin túllép 
’s az emberi szívben egyedül uralkodást ví ki 
magának: úgy más részről minden, a’ mi az 
önzésnek illy veszélyes irányától elvezet, jó 
és nemes indulatnak méltán tartatik. A’ má
sok’ javának előmozdítására irányzott törek-
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vés, vagy'ezen törekvésre izgató érzelem, 
ezen önzésnek, legalább gondolatban, valódi 
ellentéte, noha egyes esetekben ahhoz gyak
ran közelít vagy azzal épen összeolvad.

Az önünket tárgyazó érzelem ’s munkás
ság’ szűk köréhői kifelé, első lépés a’ c s a 
l á d i  s z e r e t e t ,  vagy szeretet feleség * 
gyermekek, testvérek iránt. Ez azonban még 
igen közel áll az önzéshez, a’ mennyiben ma
ga a’ természeti ösztön mintegy önkénytelen 
is vonz bennünket közel rokonaink, „édes 
miéink“ szeretetére, ’s ezen ösztönnek kielé
gítése az önszereteté. — Nagyobb köre nyí
lik a’ szeretetnek olly’ személyek vagy csa
ládok közt létező társas kötél által, kik ro
konnemű érdekek közösségével bírnak ’s e’ 
közös érdekek’ előmozdítására szerződés, vagy 
egyéb történeti viszonyok által kapcsoltatnak. 
Ide tartoznak a’ különféle testületek, czéhek, 
megyék, k ö z s é g e k .  De még itt némileg 
önzéssel rokon a’ társak vagy egész társaság 
iránti szeretet, mert a’ közös jó’ elérése által 
többnyire egyes tagokra is nyilván érezhető 
haszon liáromlik, ’s így mindenik , míg az e- 
gészért hat és fárad, önmagáért is dolgozik. 
— Ennél sokkal nagyobb körű ismét a’ h a- 
z a p o l g á r i  k a p c s o l a t ,  a’ h a z a f i é i  kö
t e l e s s é g  ’s é r z e l e m ,  szóval a’ h o n 
s z e r e t e t .  Ennek betöltése igen gyakran ön
kényelmünk ’s családunk’ vagy egy kisebb 
kör’ hasznának elmellőzését, feláldozását kí
vánja, és így az önzéstől már jóval mentebb. 
Azonban még itt i s , ha nem is egyes esetek
ben , legalább általában érezhető a’ közjó’ 
visszahatása az egyesek’ javára, és így még 
a’ honszeretetet sem lehet minden önző indulat
tól egészen mentnek mondani. — Legmagasb 
fokon áll ’s a’ szeretet’ legnagyobb körét fog
lalja magában a’ v i l á g  p o l g á r i  é r ze l em,  
azaz: az egész emberiség’ javát ölelő ’s ápoló 
indulat.

A’ c o s m o p o l i t i s m us  rokon eszme u- 
gyan az általános e mb e r  s z e r e t e t t e l ,  
azaz: a’ kívánsággal, jót növelni mindazon e- 
gyes emberrel, kikkel jót tenni alkalmunk 
van ’s helyzetünk enged ; de különbözik et
től mégis azáltal, hogy a’ cosmopolita inkább 
az egészet veszi tekintetbe ’s tűzi ki szeretete’ 
tárgyául, mint egyes embereket. Mindkettő 
megegyez abban, hogy tökéletes ellentéte az 
önzésnek. — Igaz ugyan, hogy a’ mi az 
egész emberiségnek hasznos, az visszahat

egyes hazákra is ’s ezáltal egyes családokra 
és személyekre; igaz, hogy az egész embe
riség’ előhaladásának látása ’s azon önérzés, 
hogy e’ nagy czélra mi is tettünk valamit , 
édes örömet gerjeszt bennünk, melly az ön
zésnek is igen hízelkedő *s ingerlő; ’s innét 
talán némellyek a’ világpolgári érzelmet is 
önzésből származtatják; de azon lehető ha
tása egyeseknek egy egész emberiségre olly 
csekély ’s olly lassú, és a’ várható visszaha
tás egyesek’ javára olly távoli, az egész em
beriség’ haladása felett érzett öröm pedig olly 
tiszta, sőt, a’ mennyiben min magunkat az 
egésznek alárendelő érzelemnek következése, 
annyira ellentéte minden önzésnek, hogy a’ 
világpolgári érzelemnek önzést tenni alapúi 
minden esetre alacsony túlzás lenne.

Ennyiben tehát a’ világpolgári érzelem 
valódi erény ’s a’ mindennapiságon szellemi
leg ’s erkölcsileg felülemelkedett embernek 
legnemesb charactere. De valamint egyéb, a’ 
többi kötelességgel öszhangzásban nem tartott 
erények, úgy ez is hibává sőt bűnné lehet ’s 
lesz is nem egyszer. Sokan a’ közel eső kör 
iránti szeretetlenséget iiriigylött világpolgári 
érzelemmel palástolják, ’s munkás szeretete
ket azoktól, kikkel jót tenniök legközelebbi 
kötelességök ’s egyszersmind legkönnyebb 
módjok volna, olly szín alatt vonják el, mint
ha nagy szívok nem illy’ kis körért, hanem 
egy egész emberiségért dobogna, jól tudván, 
hogy az ezernyi mérföldeken túl lakó hotten- 
totákkal ’s japánokkal úgy sem lehet jól ten
niök ’s ezért, mint lehetlenségért, nem is le
het vádoltatniok. Illy’ bűnbe esnék p. o. egy 
magyar földesúr, ki az amerikai rabszolgák’ 
iigve mellett ugyancsak buzogna ’s az antia- 
bolitionistákat nagy hévvel átkozná, de e’ 
mellett ön jobbágyait kegyetlenül sanyargat
ná; vagy egy másik, ki a’ keleti nők’ ember-- 
télén elzáratása ’s a’ basák’ soknejűsége el
len minden alkalommal papolna, míg maga 
szelíd hitvesét alaptalan féltéssel gyötörné 
vagy csapongó bujaság’ áldozatává tenné stb. 
— Vétkezik még az is, ki nem tettető ugyan 
’s az emberiség’ javát valóban keble’ mélyé
ből óhajtja: de azon kötelességeit elmulaszt
ja , mellyek részint a’ világpolgáréi me l l e t t ,  
részint azok e l ő t t  teljesítésre várnak. Ez 
utóbbiak közé tartoznak a’ j o g i  k ö t e l e s 
s é g e k  (officia justitiae). Ha p. o. egy csa
lád-atya nem gondolván háznépe’ táplálására,
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gyermekei’ nevelésére; az egész emberiség’ 
javára czélzó álmokba merengene, ha házné
pét elhagyván, elmenne bármilly igaz ügy’ 
zászlói alatt liarczolni, a’ vadaknak erkölcsi 
vallást ’s polgárosttlást papolni, stb. ezen 
te t t , bár magában nemes czélra törekvő, ben
ne, mint családatyában korliolást érdemlene. 
— Hasonlóképen, ha egy hazapolgár, az em
beriség iránti szerétéiből, hazáját, mellynek 
rá szinte szüksége van, elhagyná, vagy az 
emberiség’ czéíjaira szentelt pazar adakozása 
által megfosztaná magát az eszközöktől, hogy 
hazája, községe, családja iránti közelebbi 
kötelességeit teljesíthesse, méltán kárhoztat- 
tatnék.

Az emberek’ nagy része illy szempontból 
ítéli meg, ’s kárhoztatja a’ cosmopolitisinust, 
mint a’ kötelesség’ parancsolta haza-, község- 
’s családszeretet’ ellentételét vagy legalább 
azt visszanyomó ’s erőtlenítő irányt. ’S illy 
szempontból indáit ki tiszta keblű ’s az embe
riségért melegen buzgó Kölcseyink is, midőn 
Parainesisében (1837diki első félévi Athen. 124 
lap) ezeket írja: „Ne hidd, mintha isten ben
nünket arra alkotott volna, hogy a’ föld’ min
den gyermekeinek egyforma testvéri ’s a’ föld’ 
minden tartományinak egyforma polgári le
gyünk. — Sohasem tudtam megérteni, kik 
azok, kik magokat világpolgároknak nevezik? 
az emberi tehetség parányi lámpa stb. Hol az 
ember, ki magát a’ föld’ minden országainak 
szentelni akarván, forró szenvedelmet hordoz
hatna irántok keblében? Leonidas csak egy 
Spartaért, Zrínyi csak egy Magyarországért 
halhatott meg. Nem kell erre hosszú bizonyí
tás ; tekints szivedbe ’s ott leled a’ természet
től vett tudományt, melly szerelmedet egy 
háznéphez ’s ennek körén túl egy hazához 
lánczolja.“ —

Vannak talán egyes népeknek ’s hazák
nak időpontjai ’s helyzetei, midőn minden e- 
gyes néptag’ ’s hazapolgár’ forró, áldozatokra 
kész, ’s minden egyebet kizáró szeretetére 
múl katlan szükségük van ; illy időpontok p. o. 
ha nemzeti lét, alkotmányos szabadság stb. 
forog veszélyben, ’s illy körülmények közt 
nem csoda, ha a’ nemzet’ költői minden sze- 
retetet az édes hazában akarván központosí
tani, kárhoztatnak mindent, mi ezen szeretet’ 
erejét megoszthatná ’s gyöngíthetné. Tiszte
let illy szent tűznek, de még nagyobb tiszte
let az igazságnak ’s azon meggyőződésnek,

melly előttem igazság. — Valljon micsoda igaz
sággal kívánhatni pedig, hogy az emberiség’ 
egészétől elvonván minden figyelmet, az em
beriség’ egy háznépére, egy hazára, fordítsuk 
azt kizárólag? — ha ezen úton lefelé szállva, 
a’ kisebb kisebb körökhöz megyünk’s e’ tételt 
rajok alkalmazzuk, nem oda jutunk-e, hogy 
a’haza’ érdekeit ismét ellehet mellőzni a’ csa
lád’ vagy egyes megye’ érdekei miatt, melly 
szorosabb ’s testvéribb kötelekkel lánczol ma
gához, mint az egész nagyobb körű haza. 
Meg kell vallanunk, hogy ezen tétel mellett, 
mi szerint a’ világpolgári érzelmet megvetve, 
kizárólag a’ hazát kell tekinteni, bármint u- 
ralkodjék is ez sokak’ ’s talán önkeblem’ haj
landóságin is, nem ész és igazság, hanem 
érzelem ’s egy velünk született természeti vak 
ösztön küzdenek.

Hol vannak tehát a’ határok, hol a’ hon- 
szeretet ’s a’ világpolgári érzelem egymástól 
elválasztatnak; hol a’ szabály, mi szerint in
téznünk kell világpolgári hatásunkat, hogy e’ 
mellett a’ honszeretet ’s a’ kisebb és velünk 
szorosabban kapcsolt körök iránti kötelesség 
ne szenvedjen?

Nem állíthatni, hogy m i n d e n  erőt ’s 
munkásságot, mellyet a’ kisebb körök, csa
lád, község, haza, saját érdekeik’ előmozdítá
sára, használhatnának, valóban azokra is kell 
fordítani; azaz, hogy csak akkor szabad vi- 
lágpolgári czélokra benső szemrehányás nél
kül hatnunk, miután családunk, községünk 
’s hazánkért minden lehetőt végbe vittünk. 
Sőt ha már azt, mit jogi kötelesség (officium 
justitiae)’s még e’fölött talán egy velünk szü
letett ép természeti ösztön kíván tőlünk, ha
zánk ’s a’ kisebb körök iránt teljesítettük: a’ 
világ, haza , község és család iránti köteles
ségek’ összeütközése’ eseteiben, a’ nagyobb 
’s magasabb kör’ érdekeinek mindenkor alájok 
kell rendelni a’ csekélyebb köréit. — Itt ter
mészetesen csak azokról lehet szó, kiknek a’ 
kisebb körök iránt jog- ’s ösztön parancsolta 
kötelességek’ liű teljesítése után marad még 
főn alkalmuk is, erejük is és messzebbható mun
kásságra. Ki szűkén korlátozott tehetségekkel 
bírván, alig képes magát és családját eltar
tani ’s a’ kisebb köröknek, községnek, me
gyének, hazának eleget tenni, attól kétség
kívül semmit sem kívánhatni világpolgári ér
dekek’ előmozdítására; kivévén talán egy 
áldozatba nem kerülő szives részvétet p. o..
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a’ lengyel, görög, spanyol alkotmányos ügy
ben, az angol reformerek’ győzelmeiben stb. 
De ki hathatós eszközökkel bír munkálni egy 
szélesebb körre, ’s még is, megelégiilvén az
zal , hogy családja’ házi szerencséjét megala- 
p ítá, a’ község, haza, emberiség iránt min
den gondról, minden érdekről lemondana, az 
iIlyet méltán kárhoztatnék; ha pedig kisebb 
érdekek miatt a’ magasbakat elárulná p. o. 
mint szavazattal biró hazapolgár vagy választó 
azzal, mit meggyőződése szerint a’ közjóra 
nézve hasznosnak hisz , magános tekintetek , 
hivatal vadászás, pénzvágy miatt ellenkezőt 
tenne ’s beszélne : minden jók’ mély megve
tését érdemlené. Szinte balul cselekednék, ki 
országgyűlésen, hol egész hazát illető ügyek
ben kell véleményt nyilatkoztatnia, megyéje’ 
érdekében mást kívánna, mint a’ mit egész 
hazára nézve üdvösnek mond meggyőződése ; 
mert olly’ elvet állítana fel, melly általánosan 
követtetve a’ haza’ közjavát elölné. — Ha 
ezen igazságot nagyobb körökre illesztjük : 
nem azt kelle-e állítanunk, hogy ha egyes 
hazák’ érdekei az egész emberiség’ érdekei
vel ütköznek össze, az elsőbbeket ez utób
biak alá kell rendelni ’s így a’ cosmopolitis- 
musnak a’ hazaszeretetei némelly esetekben 
meg kell előznie. Ezen állítás’ ellenkezője é- 
pen olly’ veszedelmes az emberiségnek, mint 
a’ családok, megyék és státusrészek’ particu- 
larismusa a’ hazaszeretetnek. Illy értelemben 
erény tehát, ha p. o. valamelly ország saját 
ipari vagy pénzbeli érdekeit az általános ke
reskedési szabadság’ világpolgári eszméjének 
feláldozza; vagy erény lenne, ha az egyesült 
statusok’ déli tartományai, czukoriiltetvénye- 
ikből vett jövedelinök’ kevesbiilését tekintetbe 
nem vévén, az emberiségsértő rabszolgaságot 
eltörlenék; erény’s tiszt eletreméltó erény An
golországtól, ha saját érdekei’ mellőzésével, 
a’ canadai gyarmatosokkal emberségesen bá
nik , azok’ jogszerű kivánaíail megadja stb. — 
Mind ezeknek ellenkezője pedig méltó horko
lást érdemel; ha p. o. nemzetünk iránti elő
ítéletes szeretet miatt más nemzeteket gyű
lölni készek vagyunk; ha egy nép vagy egy 
kormány elmulasztja az emberiség’ ügye mel
lett karczra kelni, míg kizárólag csak saját 
hasznát, nyugalmát, kényelmét tekinti; vagy 
a’ nagy egész’ rovására magát gazdagítja ’s 
emeli. Tóth JLörincs.

k i r e t k e i i l . )

O v o s z  v á z l a t o k .

Az orosz urak’ characterében könnyen 
megismerni azon különböző árnyéklatot, mely- 
lyet az európai charactertől nevezetesen Né
met-, Franczia- ’s Angolországtól kölcsönöz
tek. Ez osztályban legnemzetiebb a’ czímekés 
rendek utáni kapkodás, rendkívüli hiúságok 
’s játékvágyok. Az udvari soireékban, a’nagy 
diplomatiai lakomáknál ’s a ’ nagy világi bá
lokban csak olly urakat látni, kiknek melle 
Wladimir-, Anna-, Newsky-,Sándor-ésGyörgy- 
rend’ keresztével annyira be van temetve, 
hogy a’ kabát’ színét alig vehetni ki. A’ nem
zeti ’s személyes hiúság tovább űzetik Orosz-, 
mint akármelly más országban a’ világon, 
Franczia országot sem véve ki. Az első a’ 
nemzet’ vitézségének ’s az orosz tábornokok 
más nemzetbeliekéi fölött való ügyességének 
hiedelméből származik ’s ez a’ rabszolgák kö
zött is uralkodó előítélet. Alapúi szolgál neki 
az orosz birodalom folytonos nevekedése ’s 
azon győzedelemsor, melly az orosz háború
kat Nagy Péter’ ideje óta koszorúzta. A’má
sodik, melly egészen individuális, azon nagy 
birtokból ered, melly az ő tulajdonuk ’s azon 
nagy segédszerekből, mellyekről rendelkez
hetnek , ’s a’ rabszolgák’ azon nagy számá
ból, kiket mindenkor íelfegyverezhetnek. Az 
ezen osztálybeliek’ játszásdühét pedig csak 
azon hivalkodásból magyarázhatni meg, melly- 
ben élnek. Ezen szenvedély az asszonyoknál 
is fellelhető ’s a’ magasb körökben forgó ide
gen is kénytelen ennek hódolni, ha nemes 
vendéglő gazdája előtt minden tekintetét el 
nem akarja veszteni. Alig hihető, de igaz, 
hogy az orosz nagyok véteknek nem tartják 
illy alkalommal az idegent kifosztogatni. Azon 
bámulandó ügyesség, mellyet itt kifejtenek ’s 
azon titkos mód, mellyel a’ szerencsét ma
gokhoz iparkodnak csatolni, a’ többi miveit 
országokban egészen más névvel neveztetné
nek e l ; Oroszországban nem csak hogy el- 
szenvedtelnek, hanem az urak nem pirulnak 
nyilván dicsekedni vele ’s gyakran még azok’ 
jelenlétében, kik áldozataik voltak.

Az orosz urak’ félélete a’ játéknál tölte
tik; a’ másik fél a’ henyélésnek, az asztal' 
örömeinek ’s az ivásnak áldoztatik fel. Mond
hatni, hogy az oroszországi fő ranguaknál ho
nos az unalom. Ez némileg nemzeti rászlkór, 
mt-lly a’ magán- és társaságos életre itt igen
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szembetűnő melancholia! árnyékot terjeszt, 
melly majd minden éjszaki nép’ vonásaiban 
olvasható. ’S az orosz urak nem is iparkodnak 
ezen lelki állapotot elrejteni az idegenek elöl. 
Rendesen így szokták a’ beszélgetést kezde
ni: Séd Kasney (unatkozom).

De néhány év óta jegyzésre méltó válto
zás látszik ezen osztály’ erkölcseiben, ma
gas!) mivelíségre türekedésben álló. Tanulás- 
tóli iszonyodások szembeszükőleg fogy; az 
emberiség’ kérdése körüli egykedvűségük szű
nik, szóval: az mosz nagyok átlátni kezdik 
azon nagy szellemi mozgást, melly Európát 
ingatja ’s ők is közeledést mutatnak hozzá.

A’ nemes asszonyok Pétervárott, mint 
mindenhol, a’ divat’ bálványozói. Minden vo
nakodás nélkül készek e’ szenvedélynek házi 
körök’ kötelességeit, nyugalmokat, birtokukat 
’s egész szerencséjüket is föláldozni. Egy 
nagy orosz dáma képes tíz lovat ’s liusz inast 
elfárasztani, ’s száz és kétszáz rubelt elköl
teni , hogy első kapjon kalapot vagy ruhát, 
mint a’ párisi divat kívánja. Az olly elegant 
és kikeresett párisi luxus fényre ’s gazdag
ságra nézve nem ér fel a’ pétervári dámáké
val ; de ezek’ sorsa minden utánazókélioz ha
sonló , példányukat egész a’ nevetségig túl
űzik. így semmi ritkaság a’ pétervári udvar’ 
estmulatságain sőt magán - bálokban is olly 
nemes dámákat lá tn i, kiknek ruhája ezüst fo
nálból s z ő tt’s fejőkön t e r m é s z e t n a g y -  
s á g u  g y é m á n t  v i r á g b o k r é t á t  hor
doznak. II. Katalin iparkodott e’ kicsapongó 
szenvedélyt mérsékelni. Több ukázt bocsáta 
ki a’ nemes dámák’ ruházata’ tekintetében ; 
sőt utoljára a’ csipkék’ és himzetek’ szélessé
gét is meghatározta, mellyeket végre tiltott 
tárgyakká nyilatkoztatott. De ezen szenve- 
dély-bizgató ukázok olly általános elégedet
lenséget szültek, hogy Katalin nem merte 
vagy nem tudta őket végre hajtani. Azzal érte 
be utóbb is , hogy a’ parancsait megszegő ud
vari dámáknak elégedetlenségét mutatta ki, 
őket soha meg nem büntetve.

Az orosz asszonyok szépek, de egészen 
nemzeti szépek. E’ szépség a’ franczia mintá
hoz közelebb jár, mint más akármellyhez. Ná- 
lok ugyanazon kellem, íinomvonás, vidor szel
lem ’s azon tökéletes könnyűség és fesztelen
ség látható, melly a’ franczianökkeli társal- 
kodást olly kedvessé ’s mulattatásokat olly 
vonzóvá teszi. A’ nemes dámáknak teljes sza

badságok van a’ szerelmeskedésre, mellyet 
használnak is, mert erkölcsök gondolhatlanul 
laza. Francziaországban a’ kötelesség, Né
met- és Angolországban a’ szemérem, ’s más 
mívelt tartományokban az önbecsülés vissza
tartóztatja a’ nőket: de Oroszországban sem
mi zabola nem ismertetik általok. A’ szerelem- 
ben nálok semmi költői nincs; az csupa gyö
nyörvadászat és azontúl semmi.

Alig van talán a’ világban tartomány, hol 
az ész és lelki tehetség gyorsabban fejlődné
nek ki mint Oroszországban. Itt azonnal meg
szűnik a’ gyermekség, mihelyt a’ műszerek 
kifejlődtek. Sok leány már hét éves korában 
érett és férhezmehető, tizenkettős korában 
pedig mindnyája. A’ nemes kisasszonyok’ ne
velése küllöldi tanítókra bízatik. Csupán a’ 
franczia nyelvtudomány’ első elemeinek, a’ 
földleírás’ és szépmívek’, nevezetesen a’ táncz* 
és hanga’ ismeretére szoríttatib. — E’ rende
sen a’ hatodik évben kezdett nevelés a’ tizen- 
kettődikkel végződik ’s ekkor a’ nemes kis- 
asszonykák belépnek a’ világba, vagy férjhez 

mennek. — F \...

J u h  h im lő  p ó t l é k a  <*’ t e h é n h im 
lő n e k .

Hogy az emberi himlő ellen óvó szerek
ről gondoskodtak az orvosok, természetes do
log volt, mert azon kivűl, hogy ama’ nagy 
betegségnek semmi jó következménye nincs, 
ez okozza számtalan gyermeknek örökös elsat- 
nyulását sőt nem ritkán mint tudjuk halálát is. 
Óvó szerként a’ himlő ótás választatott, elő
ször ugyan rég időktől fogva az emberi him
lőé, későbben a’ múlt század’ vége felé a’ te
héné; ez most is divatban van,  de úgy, hogy 
csak gyéren vétetik magából a’ liimlőző te
hénből, hanem többnyire egy gyermekből más
ba , az ótanyag. Én ez ótás-módot mások és 
magam szoros vizsgálátánál fogva á r t a l 
m a s n a k  merem mondani, mert általa nem
csak a’ himlő, hanem minden, más ragadó 
nedvbetegségek p. o. rüh, kosz, görvély, bu- 
jaseny v stb. általvitetik betegről egészségesre ; 
de ennek nem maga az ótás az oka, hanem 
az a’ körülmény, hogy gyermekből történik 
az ótás; az ótanyagot tehát nem gyermekből, 
hanem magából a’ liimlőző állatból kell ven
nünk, ’s a’ veszély el lesz hárítva. —

Eddig tehénből szokták a’ himlő-anyagot 
venni, mert Edward Jenner, ki a’ tehén him-
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leveli ótásnak nem felfedezője ugyan, de min
den bizonynyal terjesztője volt, tapasztalta, 
hogy azok, kik a’ tehéntől meg kapták a’ 
himlőt — az emberi himlőtől mentek marad
tak : de mivel tehén-himlőre hazánkban épen 
nem, ’s külföldön is csak nehezen tehetünk 
szert, a’ dolgon segíteni szándékozván, juh- 
liimlővel éltem már három év óta; ’s láttam: 
hogyha a’ juh egészséges volt, az éhből vett 
ótanyag hasonló betegítő, ’s óvó erővel bírt 
mint a’ tehéné. Közel léven tehát tapasztala
tom az érettséghez közlöm ezeket: óhajtván 
minden illetőt serkenteni a’ juhhimlőnek te
hénhimlő’ helyébe alkalmazására az ótásban, 
és a’ tapasztalandó sikernek akár a’ közön
séggel , akár pedig velem közlésére.

A’ julihimlő tehát tehénhimlőnek pótléka, 
ez az én állításom, de mennyire valósul ez 
meg, az idő fogja megmutatni; ha azonban ez 
— mint reményiem ; megvalósul, sokszoros 
lesz nyereségünk; mert így a) nem leszünk 
kénytelenek sok idő, és pénz-vesztéssel kül
földről hozatni — néha rósz — ótanyagot; b) 
válogathatunk a’juhliimlőben.a’ legegészséges
ebbeket használván; c) elég ótanyagunk lesz, 
és az ó tást, ha tapasztalás parancsolná, leg
alább minden negyedik évben ismételhetjük 
mit sok mással magam is tanácsosnak tartok; 
és d) mi fő, megszűnvén az egy gyermekből 
másba ótásnak szüksége, megszűnik a’ ra
gadó nedvbetegségeknek betegekről épekre 
átvitetése is; mi valóban ha jelen, és leendő 
ivadékunk’ sorsa szivünkön fekszik — nem ki
sebb érdekű a’ buja senyv, és rüh ellen már 
sok országban felállított, nálunk pedig még 
egészen hiányzó veszteg-intézeteknél. — Meg
győződésemnél fogva mondhatom, hogyha a’ 
lűmlő-ótás mint most van, ha a’ buja senyv, 
és rüh, mint eddig, úgy ezután is szabadon 
garázdálkodhatnak, az emberiség’ virágzása 
suba dűl; mert e’ bajok maga a’ természet ál
tal nem orvosoltatnak; ember által gyakran 
csak palástoltatnak, azaz külsőképen szépít- 
tetnek, midőn bőrről a’ testbe visszahajtat
nak ; vagy az ellenük adott méreg nem keve
sebbet árt magánál a’ bajnál; ismert gyászos 
következményeik egész nemzetségre terjed
nek, mint ezt az úgy nevezett nemzetségi ba
jok nyilván bizonyítják.

Szükséges-e a’ himlő-anyagot külsőképen 
a’ bőrbe ótani, vagy tálán jobb ezt más úton 
a’ testtel érintkezésbe hozni, jelenleg vizs-

gálgatom, az eredményt annak idején őszin
tén közlendő. — Mtr. Ivanovics.

JE I  e  g  i  á  le.
r.

Láttam kelni tavaszt, a ’ lét’ bájába’ virúlót,' ’ 
Hallám a’ csalogányt zengeni bokraiban.

A’ szerelem’ panaszát dallá a’ búban is édest, 
Szárnyain a’ szellő messze xepítte baját.

’S a’ szerelem’ báját, a’ földet istenesítőt,
Éneklé ’s ibolyák’ kék szeme rézge fe lé ;

Hangjain a’ rózsa szűz bimbaja nyílva pirult el 
’S illata’ kéjével csak szerelembe’ lehelt.

Szomjón harmatnak gyöngycseppeit itta magába 
Szomjún a’ szerelem’ láng-epedéseitől.

Hajh nekem a’ szerelem nem nyitja fel égi kebelnek 
Bimbóját ’s könnyűim harmata dúl szivemen.

És rokonérzés nincs, ’s viszhangtalan éji vadonban, 
Nincs dal, melly nékem visszafelelne reményt.

’S mig komor árnyai közt lassan halad a’ teli hold el, 
Bánatom éjfélnek réme gyanánt tűn elő.

Fájdalom a’ mit szól, ’s a’ mit érez lelke’ homályán, 
Bánat, mély gyászát élteti a’ levegő.

’S érzetem oily komoru mint fürtjei ída’ lmjának,
A’ melly felhőként fedte szerelmem’ egét.

Ó jer, bájos hölgy, súgárai barna szemednek 
Öntsenek e’ szomorú szívbe lobogva tavaszt,

A’ vagy tűnj te is el ragyogó szép napja az égnek ; 
Szívem napja leszállt, életem alkonyodik,

rí.
Inga habok’ színén evezék, sajkámra sz.omorfííz 

Árnyai reszkettek, folyva sötéten alá.
A’ habokon komoly ég’ gyászos felhője sötétlett,

’S fáradt a’ szellő, melly nyöge partokon el.
Inge hab, a’ szerelem mélyén feneketlen özönnek,

A’ kéj fenn szellő, fájdalom’ árja alul.
Szenvedelem zivatar, melly felforgatja folyását 

És a’ perez’ örömét szirtjai közt temeti.
Messzehagyó örömek’, ’s búnak szomor árnya lebeg rá 

Sápad a’ kéj’ napja, ’s gyásza’ ködébe borul.
Keblemet is búnak viharával dúlja szerelmem,

Tenger zúg szivemen, fájdalom és kínoké.
Haj de a’ tengernek eifoly zivatarja, homályát 

Tündöklő felhőn bé arahyozza.a’ reg:
Csak nem bánatomat, nem vészeit a’ szerelemnek,

Egy könnyít ezeken, — ’s az tova nyílik — a’ sír.
frraalt

A. & ö r ü l t .
A ngol történet.

Egyike ama’ szép faluknak London mel
léken nem régiben egy szomorú történetnek 
volt tanúja. Haszonbérlőnek, kik viradatkor
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a’ főváros felé kocsiztak, egy csinos mezei 
lak előtt egy szerencsétlen gyermek’ költés
iét találtak meg, borzasztólag összezúzott 
fejjel, ki hihetőleg valamelly magosságról 
esés’ következésében holt meg. Egy nyíltan 
maradt ablak az első emeletben, ’s a’ gyermek’ 
éjjeli öltözetei, bizonyíták a’ bűnt. De hogyan 
lehetett megmagyarázni azon gondatlanságot, 
melly elmulasztá a’ tett’ nyomait elrejteni? —

Mintegy két év előtt a’ tél’ kezdetén egy 
fiatal ember, ki egy szép, Anglia’ büszke ne
mesei közé tartozó, nevet viselt, Dowernek 
egyik külvárosában megtelepedett. Csakha
mar társaságokba vezetteté be magát ’s ott 
olly fényes szerepet játszott, hogy csaknem 
elfeledte, mi hiányt hagyott távollétével a’ 
főváros’ legragyogóbb társaságaiban.

De ezen tobzódó mulatságok nem sokáig 
valának kedvére az ifjú lordnak ’s csakhamar 
eltávozott ismét a’ nagy világba, hol egy be
csületes család’ biztos társaságát éldelé, melly 
két tagból állott: egy atyából, ki egy öreg 
tengerész-tiszt vala, kinek azon szíves tiszte
let, mellyet iránta az ifjú lord mutata, hízelke
dett, ’s ennek egyetlen leányából, ki gyenge 
gyermekségétől elválhatían társnéja, barát- 
néja és ápolója volt öreg apjának.

Három hónap elfolyta után az öreg tiszt 
meghalt bánatában, mert az őt mind eddig 
olly gyermekileg szerető erényes leány el
hagyta , ’s az idegennel, ki csak azért lépett 
be háza’ küszöbén, hogy azt megbecstelenítse, 
megszökött. Az ifjú X. boldog volt; álnév 
alatt egy szép lakot bérle ki ’s ott élt a’ leg- 
kikeresettebb fényűzésben béke-napokat a’ 
szegény elcsábítottál, kit ő atyjáról koholt 
hamis hírekkel csalt, és azzal hitegete, hogy 
még mindig akadályok vannak törvényes ösz- 
szeküttetésökben. Azonban B. kisasszony a- 
nyának érzette magát ’s egy gyermeket szült. 
X. lord egy dajkát fogada jó előre, hogy B. 
kisasszony megkiméltessék az anyai terhek 
és gondoktól. Alig láta a’ gyermek napvilá
got, a’ dajka egy készen várakozó kocsiban 
sebesen elutaz ;lt vele.

X. neki a’ legvilágosabb parancsokat adá, 
mellyek tökéletesen végrehajtattak. Nyolcz 
órakor született a’ fiú gyermek, és kilencz 
órakor kitétetett egy íelenczkáz’ (Findelhaus) 
kapujába.

B. kisasszony csak több hetek múlva 
nyerte vissza egészségét;“ naponként kér

dezte kedves gyermekét; lord X. folyvást 
elámítá őt hamis hírekkel; költött leveleket 
olvastatott fel előtte, mellyekben a’ legpon
tosabb tudósítások voltak fia’ hogyanlétéről 
sőt a’ lord el is utaza, hogy a’ fiút lássa, ’s 
az anyának olly híreket hozott felőle, melf- 
lyek szivét örömmel tölték el. Két hónap 
múlva végtére teljésen felgyógyúlt; X. lord 
Londonba akarta őt vinni, előbb a’ dajkát és 
gyermeket a’ távol faluból elhozni Ígérvén. 
Azon nap’ reggelén , melly az óhajtott gyer
meket anyjának vissza adandó vala, korán 
elutazott a’ lord, azt ígérve, hogy estvére 
visszatérem!. Soha sem váratott még senki, 
olly szívszakadva vissza. Az éj bekövetkezett 
’s ő nem jőve; még két nap múlt el ’s a’ vá
rakozó nő akkor tudá meg, hogy ő már rég 
készületeket tőn egy hosszabb útra, most pe
dig Délamerikába hajózott el. — Ez sok volt 
gyöngéd szivének. Alig gyógyult vala fel, 
ismét nehéz betegségbe esett; de jeles orvo
sok’ szorgalma, az ifjúkor’ ereje ’s a’ remény, 
gyermekét egykor meglelhetni, legyőzték a’ 
betegséget ’s ő magát elég erősnek érzette, 
hogy maga induljon keresésére, ámbár ez 
iránt, megnyugtatására, jóllehet hiába, sok 
lépések tétettek. Saját fáradozásai is az anyá
nak gyermeke’ keresésében sokáig siiker nél
kül maradtak. Sehol sem lehete legkisebb nyo
mát is találni a’ dajkának ’s egy hónapi hasz
talan faradozás, gond, aggodalom után fel 
kelle hagynia minden óhajtással, gyermekét 
valaha meglelhetni.

Egy napon B. kisasszony halványan, ki
sírt szemekkel ismét, mint sokszor már, Lon
don’ utczáin bolygott; gyakran megállóit, min
den gyermeket megnézve, mellyet dajka vitt 
karjain. — Hirtelen egy fa bódé előtt, hol 
egy vászonkereskedőné árúi: kis sapkák, ke
resztelő ’s egyéb ruhák, most született gyer
mekek’számára, kirakva valának, megállapod
ván, egyszerre elsikoltja magát ’s csaknem á- 
jultan támaszkodik szolganője’ karjára.

Ő a’ pólyák között egyet megismert, 
mellyet maga kezeivel kötött volt. A’ re
ménynek egy sugára villan fel előtte, a’ boltba 
rohan, kérdi, kínozza, kényszeríti a’ tulajdo
nosúét ’s alig hagy neki időt vissza emlékezni 
’s könyvében megnézni azon asszony’ nevét 
és lakását, ki neki eme’ szép pólyát eladta 
volt, hogy helyette magának goromba ron- 
gyokat vegyen. Az anya odasiet ’s nyomorít
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fekhelyen egy beteg asszonyt lel, ki éhség- és 
méitékfeletti égetthor-italtól csaknem tornpa- 
elnűí leve. Csak alig emlékezett, hogy egy 
nyári estve, midőn épen kilenczet ütött, egy 
gyermeket, mellyel bizonyos bába bízott rá, a’ 
lelenczházba vitt volt.

Ez elég vala; B. kisasszony a’ lelencz
házba megyen, megmondja a’ napot, az órát; 
két fiú gyermeket találtak azon időben a’ kü
szöbön, egyiket 9 másikat 4 perczczel később 
kilencz óránál; egyiknek sem volt ismertető 
jele ’s mindketten a’ nélkül Írattak jegyző 
könyvbe. Mit volt tenni ezen bizonytalanscig- 
ban? B. kisasszony mind a’ két fiút látni akarja 
’s ha anyai szíve nem merendi elhatározni, 
mellyiket szülte legyen, legyen mind a’ két 
ártatlan teremtmény az ö gyermeke. Mind a’ 
két fiú a’ közel falukban neveltetett. A’ nő el
siet Ramsgatebe, hogy az egyiket lássa, de 
még egy fájdalmas csapás vár rá; a’ fiú két 
nappal előbb halt meg ’s talán épen ez volt 
aző fia; de ő lecsillapítja fájdalmát, mert még 
egy remény táplálja, Elsiet a’ másik faluba, 
hol a’ másik fiú neveltetik. Egy szép házacs
kában, egy csinos varrónő’ karjain egy gyer
meket ta lá l, mellynek hasonlósága X , lorddal 
meggyőzhető, ha saját szíve azonnal nem 
győzte volna meg, hogy az az ő gyermeke.

B. kisasszony visszatért megtalált kincsé
vel Londonba. Innen kiment lakni azon mezei 
házba, mellyet az, ki őt olly gyalázatosán el
hagyta, egykor neki ajándékozott volt. De 
olly sok szerencsétlenség, olly sok izgatás, 
lelki ereit igen megrongálták. Csaknem.meg
fojtó őrjöngő örömében csókjaival a’ gyerme
ket, mellyet különös csoda által nyert visz- 
sza, majd ismét eltaszítá magától, mintha nem 
volna övé ; néhány nap óta komor ábránd’ 
jelei mutatkoztak lelkén és a’ körűié levőket 
félelemmel és szánakozással tölték el, midőn 
egy estve, egyedül lévén, megszállva öriilt- 
ségi pillán tatától, gyermekét, amaz ártatlan 
lényt, az ablakon kilöké és megölte.

Most B. kisasszony egészen őrültté lön; 
tettének semmi emlékezete nem maradt meg 
lelkében ’s az őrültek* házában, hová elzára- 
íék, azon hímzett pólyát ápolja, dajkálja és 
ringatja, mellyről gyermekét meglelte, ’s 
mellyet most ő szerencsétlen gyermekének 
vél, kit szült és megölt, s z ,  je.

IH a ffi ja r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .
Juu. 19. G y á s z v i té z e k  Másodszor. ,,A’gyász

vitézek, megvetett ’s becsületes társasági) >1 kizárt 
koldulni kénytelen fiai ’s részint unokái a’ harczbau 
megfutott magyaroknak, gyalázatot’s üldöztetést szen
vedők őseik’ bűnéért ; mert akkor a’ futás Bűnnek 
tartatott. Közölök ltáb , egy szerető hölgynek férje 
’s atya , de gyermektelen; mert valamint ő 2 fiát, hogy 
a’ nyomoré ’.s gyalázatos sorstól megmentse, kiteszi 
égv neje , ki ezen gyermeksikkasztástól (okát nem 
tudván) retteg, kisded leányával elszökik^ ’s midőn a’ 
leányt hajadonná nevelte, az tőle elraboltatik. ltáb , / 
ki leginkább érzi ezen megvettetés’ méltatlanságát , 
egy rableányt vesz meg , kit második nejévé akar len
ni; de az vonakodván, a’ leányárus görög’ csalárdsága 
által a’ leányba szeretett ’s a’ többet ígérő Csanád’ bir
tokába jut; de ettől ismét elszereti a’ leányt Ákos, Já 
vor’ vezér’ fia, ki azt utóbb, erőszak és fortély által,
Kábot használván ellene eszközül, hatalmába keríti.
Csanád tudniillik bemutatja Kózát az öreg Jávornak 
ki őt atyaúl ápolta, mint menyasszonyát, ’s ez ál
dást ad rájok. Egyszersmind vezéri székét fiának Á- 
kosnak engedi át. Most Ákos, határtalan ú r , ma
gát , a’ magyar király ellen pártot ütve, királylyá te
szi ’s az ellene mondó Csanádot égy is mint leány- 
rablót, vásárrontót, halál helyett számkiveti; de csak 
a z é r t, hogy titkon megölesse, ltáb csak most veszi 
é sz re , hogy kijátszatott ’s felbőszültén fut sorsosai- 
hoz , hol visszatért első nejével k ibékül, miután köl
csönös vallomásból megtudják a’ történteket. ’S mind
kettő gyermekeik’ felkeresésére elrohan. ’S fellelik 
őket: Ákos, Csanád ’s Róza gyermekeik voltak; 
mert Ákos csak fogadott fia volt Jávornak ’s attól 
kitagadtatik , midőn Csanád, ki Ákos ellen a’ ki
rálytól teljes hatalmú vezérré tétetett, testvér báty
já t,  mint pártütőt halálra íté li,“

Ebből lá tn i, hogy volt mit bonyolítani , ’s a’ ki
fejtés nem lehetett egyéb , mint meglepő. Az elren
delés általában helyes és takarékos , kivevén az el
beszéléseket, mellyeket vagy más helyre kellett vol
na iktatni , vagy azoknak a’ kidolgozás által más, 
drámaibb alakot adni, vagy talán egy kettőt ki is 
hagyni. — A’ charakterek’ némelly kinövései irtó ke
zet várnak. A’ koldus, de elszánt lelkű Ráblioz több 
Szilárd erő mint hetvenkedés, több benső evődés mint 
düh illenék , ’s düh csak a’ legkihívóbb pillanatokban,
'S mi a z , hogy ő gyermekeit elveti, ’s egy másik 
nőt készül venni , ismét elvetendő gyermekek’ 
anyját ? Ezt teheti egy rögzött szivü rósz em
ber ; de a’ szerző ltábot ollyannak akarja nézetni, 
ki maga jó lévén, benne az ember’ legszentebb jogai 
sértetn.ek meg. Félre ne értessünk, mi nem tartjuk 
bizonyos feltételek mellett a ’ rósz embert i s , mint 
némelly igen bölcs és jámbor kritikusaink, a ’ drá
mából kirekesztendőnek , még ha fő szerepet kell Is 
vinnie; de következetességet akarunk lá tn i, ’s össze
illést a’ charaktervonásokbai}. — A’ vad, kegyetlen ,
’s gonosz Ákos épen olly. édesen , epedöleg szerel
meskedik, mint Csanád, ’s ez ismét hiba, ’s általában 
az elkeseredett RáV, a’ gonosz Ákos’, a’ szelíd Csa
nád’ szerelmeskedéseibe, különböző természeteik 
szerint nagyobb változatosságot, különb hévfokot, ’s 
színezetet kell hozni; mert itt annyira hasonlók, hogy 
csak a’ helyzetek által különböznek, — Annyiban ha
ladását látjuk az ifjú szerzőnek, hogy charaktereí 
már tartalmasbak kezdenek lenni, 's ennél fogva ér
dekesbek i s , ’s ha ezen érdekességet következetlen
ség ’s egyéb hibák nem fogják zavarni, a’- fő ,  sőt 
legfőbb drámai érdem' kivívásának fogunk örvend
hetni.

Legtöbb hiba van még a’ kidolgozásban , a’ mi 
hihetőleg siető kéz’ hibája: A’ képek, hasonlatok, 
gyakran keresettek, vagy lialmozottak ’s igen kirí
vók: érzelmei, kivájj a’ boldogok, inkább émelygősek 
mint édesek , indulatai, szenvedélyei sokszor méltóság 
’s nemesség nélkül nyers, vadságba mennek által.
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Ezek felett nem javaikat)uk azon bfintörvényszék- 
hez illő bevégzést is, midtín testvér testvérre (Csanáil 
Ákosra) halálos ítéletet mond; megölethetné, előbb 
mint testvérének tudja, vagy a' halál száműzetésre 
változtathatnék; vagy végre, mivel a’ színmű erköl
csi oktatás akar lenn i, ő rá  mondatnék ki haláláig, 
mint valóban gonoszra ’s bűnösre a’ gyászvitézek’ el
átkozott sorsa, épen akkor, midőn ezek, kik azt ár
tatlanul tíirék , alóla felszabadíttatnak.

Az előadás most jobb vala az előbbinél, Lendvay- 
né vivén az először is neki szánt szerepet, Rózsáét. 
A’ szerepvívök között legkitűnőbb volt ugyan ő , ’s 
Ráb’ szerepében Megyeri, Ilon’ szerepében Laborfal
vi R,

Még egy körülményt kell említenünk. Nem téte
tett k i , hogy a’ bevétel’ egy része a’ szerzőé. Ha 
ezt a’ szerző ál szeméremből , vagy a’ fáradhatatlan 
petyegésíi szemleirótól eltántorítva, akarta volna így, 
igeukellene sajnálnunk. Részűnkről azthiszszuk, hogy, 
ig e n is , vannak a’ világon dolgok, mellyeket szé
gyenleni kell, ’s mellyeket némelly urak nem szé
gyenlenek', de a’ játékszíni czédulára ezt írn i: a’ b e
v é t e l ’ eg y  r é s z e  a’ s z e r z ő é ,  legfölebb is szo
katlan , szükségtelen vagy haszontalan, lehet; de szé
gyellendő nem.

A’ játékszíni igazgatóság azt határozta, hogy az 
iró az első előadásból | , a’ 2 és 3-dikból f  részt 
nyerjen jutaloméi. Ez nálunk újság ’s az írónak kö
telességében áll ezen határozatot még drágalátos ne
vének koczkáztatásával is (mert, úgy látszik, a ’ po
zsonyi urak ettől tartanak) minél nagyobb nyilvános
ságra hozni, közhírré tenni, ’s némileg azt is meg
mutatni , 'hogy ez nem valami ezilra határozat, a’ mi 
papiroson marad, hanem melly életre és erőre kapott, 
melly folyvást íenntartatik. Sőt a’ játékszín! igazga
tóság, mellytől a’ határozat eredett, ha szükségesnek 
látná, ezen elismerést ’s mintegy elöleges nyugtat- 
váuyt az írótól szorosan követelhetné is. De mind ezt 
elmellőzve, mi van abban, ha az iró nem csak mun
kájával, hanem még nevének beavatásával is (de nem 
kéregeto szavakkal, mert ez inkább elidegenítene) kí
vánna a’ színházba nézőket vonni? Nem szabad-e, 
sőt nem kell-e illyen áron is a’ magyar színház’ meg- 
népesítését eszközölnünk ? Nem kellene-e azt ten
nünk nagyobb áldozattal is , mint egy puszta név’ ki
tételével? A’ jó névvel gazdálkodni kelt ’s különösen 
őrizni azt helyektől, hol rájok szenny ragad; de itt 
szégyentől*) tartani csak érzelgés, vagy szerfeletti 
hiúság lehet. ,,Úgyde az iró pénzt akar nevével ke
re sn i/1 Nevével is , igen; de munka és fáradság il
lán. ’S ha esaugyan puszta neve is hoz jövedelmet, 
nem adja-e annak nagyobb részét, négy ötödét és há
rom ötödét vissza a’ színháznak ? ’S ezért pirúlui ké- 
ne-e ? — De végre a’ legnagyobb művészeknek vau 
jutalomelőadások 's  ez eddig nem láttatott szégyennek. 
Az iró talán valami felsőbb lény, különb alkotmány, 
hogy neki ez szégyenére (vagy alacsonyítására) váljék?

Alaposabb ellenvetés volna , hogy czéliránylalan , 
haszontalan az illyen kihirdetés; de ezt igen bajos 
megmutatni, mert abból, hogy egy vagy más darabra 
mind e’ mellett is nem nagy számmal jelennek meg, 
nem lehet valamennyi előadásra következést vonni, ’s 
kérdés, e’ nélkül nem jelentek volna-e még kevesebb 
számmal? A’ ml mindenesetre sokkal hihetőbb, mint az 
ellenkező, ha különben az iró’ neve nem utált, vagy 
hltele-vesztett. Részünkről azt hiszszuk: a’ magyar 
színház még olty gyenge korban van, l|ogy annak á- 
políratását, fölemelését minél többféle érdekek’ össze
kötésével eszközölhetjük csak sikeresebben, ’s ha^ezeu

*) A ’ szemle eleinte k o l d u l á s r ó l  készéi, utóbb a’ neveket 
k é r e g e t é s r e .  I l l e t l e n r e  ' i  r o e g a l a c s o n y í  t é t r e  
szelídíti, ö c  a* ko ldu lás ,  kéregetés i t t  szegven , 's a* ml il
letlen , *s a ' megalacsonyítás iámét csak szégyent lioz ; azért is 
m aradjunk a ’ azónál. Szégyen a z ,  a* mivel a’ szemle az Író
kat vissza akarja ezon újságtól ijesz ten i; mert a* koldulta 'a 
keregetea o l l j r  tág , h a t á r o z a t l a n  beszéd, bogv e* szerint az egész 
világot kéregetókre és rablókra lehetne osztani. V,

érdekek között az iró’ neve is tehet bármi keveset, 
mi ok van azt tőle megvonni? — A’ külföld’ példája 
néni mindig bizonyít. Külföldön sem minden jó ’s a’ 
mi nekik jó , nem mindig az nekünk, ’S a’ mi külföl
dön tán fölösleges volna, az nálunk, hasznos, czél- 
irányos lehet. — Egyébiránt: si volet usus ; mert ez 
csak úgy érhet valamit, ha közdivattá lesz. V.

Jun. 20. N orm a, Igen szomorú esténk volt. 
Norma, melly a’ magyar színpadon már olly jó l,  olly 
köz elégedésre átlátott néhányszor, ma csaknem sem
mivé tétetett énekeseink állal. Mi ennek oka? Bi
zonyosan nem más, mint színészeink’ hanyagsága fő- 
kép , és a’ rendező’ gondatlansága vagy értetlensége. 
Sciiodeiné után Dérinénck adui Normát nagy bátorság 
ugyan, mellvet vagy épen nem, vagy csak nagy elő
készületekkel keltene merni: azonban mi láttuk már 
Normát Sehodelné nélkül is dicséretesen előadva ’s a’ 
mi lehető volt egyszer , olly nagy lehetetlenség volna 
már másodszor ? Ez nem képzelhető. Illy dolgokért 
Schodel, k i, mint halljuk, fő opera-rendező, Udvar
helyi Miklós és Erkel capellmester, viselik a ’ fgieleí- 
terliet. Mi a’ próbán nem sikerűi, nem kell adui, kü
lönben az intézet veszti hitelét.

Jun, 21. M á t y á s  k i r  á l y  Mol d  vá b an . Szinj. 
4 felv. Irta Weidmann, ford. Czövek István. — Egyi
ke azon nemzeti bélyeg nélküli müveknek, minőket a’ 
németek írni szoktak, midőn magyar tárgyakat vesz
nek e lő ; tele természetien hazafiságokkal és nagylel
kűségekkel. Színházban nézők és játszók közt nagy 
sympátliia uralkodik; ha a’ játszók hanyagon viselik 
magokat, természetes, hogy a’ nézők is unatkozza
nak, de nem természetes, hogy a’ nézők’ unatkozása a’ 
játszókra is átmenjen ’s még is így szokott történni 
gyakran ’s igy történt ma Is. A’ nézők egy pár mon
datnál, mellyek magokban jók , de helyen kívüliek és 
character nélküliek voltak, törtek ki tapsokra, kü
lönben igen unatkoztak. Az előadás oilyan volt, mily- 
lyeu a’ műhöz képest lehetett : gyenge. Említésre mél
tó a z , hogy a’ súgó igen jó l viselte magát, némelly- 
kor jobban hallottuk mint magát a’ színészt, a’ mi ha 
a’ színháznak nem szolgál is nagy dicsőségére, sok 
nézőt nevetésre fakaszt és mulattat ’s mulattatás szín
házban mindig érdem. Felvonások között S t e r n  test
vérek léptek fe l, de nem mind a’ három, mint a’ ezé- 
dula jelenté, hanem csak egy producálta magát „üveg 
hárfán.“  Ezen egész produotio olly kevés dicsőséget 
hozott Szentkirályi Móricz’ igazgatására, mint Baj
záéra a’ múlt télen Bassi’ mutatványai. Mindkettőtől 
megkíméltethettünk volna. S íi.

Jun. 22. B a j ló  f é r j  é s  a’ v a k  nő . Vígj. 1 
felv. Fraucziából Virányi Viola. — E’ kis vígjátékot 
igen mulattatóvá tette Lendvayné’ já téka, ki a’ vak
ságából épen kigyógyult Tinkát csapongó örömeiben , 
féltékeny fájdalmaiban, a’ legbájolóbb természetesség
gel adá. A’ többi szerep is: Regénvi (Fáncsy), Ilózsa- 
völgyiné (Laborfalvi), Lengeti (László) jó  kezekben 
volt ’s az egész előadást a’ sikerültebbek közé lehet 
számítani. V.

Ezt követé (A’ f ö s v é n y ,  vagy) Nem mehet ki a’ 
szobából, yígj. egy felv. Kisfaludy Károlytól. Az e- 
gész darab’ vivője a’ fösvény uzsorás, ’s így t ő l e  is 
függ f ő l e g  annak sikere. Megyeri, mint az efféléket 
mindig, sok sajátsággal adta, és jó l, hogy igy szól
ja k ,  a’ szerep’ c h a r a c t e r !  oldalát, de annál ke- 
vesbbéjól a’ h e l y z e t i t ;  a’ miért a’ valóban comicai 
darab nem tette azt a’ hatást, mellyet élénken játszva 
nem tennie nem lehet. T. i. ezen a’ Bajszövő uramon 
nem látszott meg az az izzasztó nyugtalanság, az az 
öldöklő aggodalom, mellyel minden perezben menne, 
menne , de nem mehet, majd alkalmatlan látogatók ál
tal, majd új kereset’ reményétől, majd kincsei’ .féllésé
től visszafartóztatva; nem tűnt fel rajta, mikép lelké
nek egyik fele már kiköltözött testéből a’ veszedel- 
meztetett menyasszony után, másik fele még a’ pénz
hez letapadva : ’s így elveszett a’ kettős vágy és féle
lem közti tépetés’ kínjaiban fekvő comicai erő. Me
gyeri majd mindig a’ sziu’ előterén mulatott, ’s elég
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kényelmes biztosságban, í g y ,  hogy ha néha szavai 
nem emlékeztetnek, elfeledek, miképen minden nyo
mon közelebb a’ perez, mellyben ellenfelének cselén 
rajta veszt; mi játék után nem győződhettünk meg 
a’ felől, hogy neki nem volt lehetséges kimenni a’ szo
bából, hogy ő s z ü k s é g k é p  elmulasztotta az ó rá t, 
rnellytől minden függött. Kef. azt hiszi, hogy itt megye
rit nem a’ felfogás hagyta e l, hanem az emlékezet; 
mihelyt pedig a’ színész tudásának önérzete nélkül a’ 
súgótól függ, vége a’ szabad ’s egy-öntetü játéknak. 
Más, mi szinte csökkentőleg hatott, azon körülmény 
— kérem, méltassuk figyelemre— hogy az a’ két sze
mély (HontaiLíza és kedvese), kinek érdekében az ár
mány' szövetett, alárendelt kezekben volt. Nem mint 
ha e’ szerepek, belsőleg, azaz m a g o k b a n  fontosak 
volnának ’s ezért kívánnának jeles színészeket, hanem 
mivel külsőleg érdekesek , ők lévén okai a’ Bajszövő’ 
bajainak ; ’s így szükséges, hogy legalább a ’ játszók’ 
személyessége pótolja azt az érdeket, melly a ’ szerep
hez b e l s ő l e g  kötve nincsen. Illy figyelmekkel szo
kott eljárni minden gondos rendezőség a’ szereposz
tásban , ’s tudjuk , jól szerkesztett színházaknál a’ 
legjelesebb színész sem vonakodik kicsiny szerep’ át
vételétől, ha annak jól vitele az egésznek sikerét ne
velheti. ’S mennyire érdemelné e’ figyelmet minden da
rab ally színen, mellyet aligha egyéb tarthat fenn, 
mint jól adott színjáték ; mennyire érdemelnék azt azon 
felül az e r e d e t i  darabok, hogy hitelük ’s érdekük 
keletkezvén a’ közönség elő tt, e’ méltánylásban ju 
talmat és buzdítást találjanak a ’ magyar drámaírók, ’s 
ezek által az eredeti drámaliteratura minél elébb ’s 
vidorabban felvirágozliassék. Mennyivel több érdeket 
gerjesztett volna a’ mai darabban is a’ nevezett pár 
szerep, ha azok, péld. Lendvayné’ ’s László’ kezeiben 
vannak! I)e elég erről mostanra; ’s óhajtjuk, hogy 
midőn az élő iró — igen üdvösen ! — felhatalmaztatok 
szerepei’ kiosztására; a’ halott is ne mostoha képvi
selőket le ljen : ha nem a ’ halott’ emlékezetéért is , de 
a’ színház’ kedvéért; melly csak úgy fog m i n d e n  ol
dalról hivatásának megfelelni, ha’minél több eredeti 
darab adatik, ’s tetszhetőleg és jó l adatik. Kisfaludy’ 
darabjairól nem mondhatni, hogy csak olvasva hatnak; 
nagyobb részüknek színi sikere rég bebizonyúlt 
már a’ színen ; csakhogy régi darabol is mindig új 
kedvvel ’s új erővel kell adni; nem színészeink’ 
dicséretes szokása szerint csak először ’s aztán min
dig gyengébben ’s hanyagabbal, gondolván: ,Hisz’ 
úgy is tudjuk m ár, játszottuk már, a’ súgó is segít, 
majd csak eljátszszuk isten’ segedelmével.1 Anschutz 
százszor játszá W atlensteinját, ’s valahányszor adja, 
újra szán stúdiumának egy napot. Ugyan ezt kell j i -  
ránylag minden bár melly kisded szereppel is tenni, 
különben a’ művészet kézi mesterséggé aljasul.

S. JF.
Kisfaludy’ F ö s v é n y é n e k  előadásáról még egy 

ezikkely küldetett be az Athenaeum’ szerkesztőségéhez 
egy más, a’játékszíni krónikának nem rendes, jegyzői
től, mellyet azon okból közlünk, hogy bebizonyodjék, 
mennyire fontos, dolognak tartjuk az eredeti színmü
vek’ sorsát ’s azon fö lü l, hogy lássák az ítéletek’ e- 
gyezése és különbözése , a ’ mi nem lehet érdektelen.

A’ sserkesstiiség.
N em  m e h e t  k i  a’ s z o b á b ó l .  Egyike Kis

faludy’ legsikerültebb vígjátékainak , melly nem ma
radhat hatás nélkül, ha sebesen, egybe vágva adatik. 
A’ mai előadásban meglehetősen iparkodtak színésze
ink, hogy e’ művet megbuktassák. Az egy Telepyt ki
véve, ki legalább nem ronta, a’ többiek vagy keveset 
vagy semmit sem tudtak. Megyery szerepének (Bajszö
vő) némelly helyeit igen jó l, mestérileg kiemelte, de az 
egészben sehogysem tudta magát bele gondolni, ’s azon 
fölül beszédében akadozott. Kovácsné, ki nem igen 
szokott valamit elrontani, ma igen hanyagon és kedv 
nélkül játszott. Szerdahelyi és Bartháné még csak azon 
fáradságot sem vették magoknak, hogy szerepeik’ sza

vait megtanulják ; Szilágyi többnyire csak magának 
beszélgetett, senki sem értette; Szigligeti és Erkelné két 
ásítozást gerjesztő szerelmes volt. A’ hanyagsághoz, hi
bákhoz még azon szerencsétlenség is já ru lt, hogy Bar
tháné rekedt volt és szüu nélkül köhécselt. Illy körül
mények közt írjon az isten’ legfölségesebb geuieje 
vígjátékot, az is bukni fog. A’ fő hiba itt abban van, 
ki a’ szerepeket osztá ’s erre figyelmeztetjük az igaz
gatóságot: a’ szereposzfásnál nincs nevezetest), fon
tos!) része az igazgatásnak; a’ legremekebb müvet 
el lehet ejteni rósz szereposztás által. Ez alkalommal 
el nem mulaszthatjuk az igazgatóságnak és sziuésze- 
inknek egy dolgot hazafmi leikökre kötni : az eredeti 
darabok’ sorsát. Nekünk nemzetiségre ’s ennél fogva 
eredetiségre keil törekednünk mindenben, de kivált 
színpadunkon, mert ez nagy következésű dolog. Mit 
akarunk mi színházainkkal ? Nem egyedül mulatságot, 
gyönyörködtetést; nekünk magasabb czélokat kell 
hozzá kötnünk: nyelvet, nemzetiséget. Figyelmet kell 
tehát fordítani, a’ legnagyobbat, honi íróink’ termékei
re. Ez a’ legalkalmasb eszköz felsőbb czélainkra. Sőt 
nemcsak, ez azon út is , mellyen színházaink egy 
más , a’ német színházaktól, (mellyeknek olly nagy 
száma és kelete van hazánkban) különböző oldalról 
mutatkozhatnak a’ közönség előtt; ez az, hol a’ német 
velünk nem vételkedhetik, hol egészen új dolgokat 
mutathatunk, hol bennünket megnem előzhetnek. A’ 
nézők sokszor nyilvanítának már részvétet magyar 
színmüvek irá n t, ügyekezziink ezt hasznunkra fordí
tani ’s legyen je  szavunk: eredeti színmüvek ’s a’ leg
nagyobb szorgalommal betanulva! Inkább bukjék meg 
színpadunkon tíz idegen darab mint egy hazai. Fájda
lom e’ részben még eddig nem nagy vala az iigyeke- 
z e t ! Színészeink épen itt mutatnak legnagyobb hanyag
ságot , annyira, hogy ha jobb eredeti színmüveink 
is lassanként egészen elvesztik hitelöket, ’s nevezete
sen a’ színpadra vígjátékokban olly szerencsével mun
kált Kisfaludy Károly is rövid időn elavul, csupán és 
egyedül színészeinknek lehet köszönni. Azért kérjük 
és felszólítjuk mind azokat, kiktől a’ dolog függ, 
hogy ezt hazafiúi kötelességüknek tekintsék , ’s neve
zetesen az igazgatóságot, hogy eredeti darabokat no 
adasson máskor, csak ha a szerepeket alkalmas tagok
kal lehet betölteni, ’s ezeket soha se tegye segéd
vagy mellék daraboknak, mert így inkább kívánnám 
bezárva látni a’ színházat. —5.

E g y v e le g .
— tE e r n y u  i r t á s .  — Egy ügyes kertész, min

tán a’ hernyók’ Mártásának sok módját próbálta, egy 
sikeresre akadt, melly a’ fáknak mészporrali behintő- 
sébeu áll. A’ hernyók nyomban elhagyák a’ fákat ’s 
ezek szépen kizöldülve bő gyümölcsöt termettek.

— .B e g e d é s . — Gaudin, az ásványkészítő, a’ 
tudom, academiáuak Párisban néhány szénsavanyos 
mész sfalactitot mutata b e , mellyek egy hónap alatt 
képződtek; szinte sükerült neki microscopi üvegekei 
olvasztott hegyi krystallból (kvarzfajból), mellyek tö
kéletesen megfelelnek czéljoknak és 25Cszer uagyob- 
bítauak, készíteni.

— B elg ium ’ népessége. — Belgium’ né
pessége 183Ski jan. lsején 4,262,260 személy volt, 
tehát 1 év alatt 76,076 személyivel szaporodott.

— F o n t o s  m u n k a .  C l a a t e a u b r i a n d t ó l .  —
Chateaubriand megegyezett abban , hogy memoirjainak 
egy része már életében kiadassák ’s így april’ elején 
egy munka jelenik jneg a’ veronai congressusról ’s a’ 
spanyolországi háborúról. E’ munka a’ legbecsesb do- 
cumentumokat birandja, le> élezést Canuinggal, az eu
rópai királyok’, ministerek’, követek’ és más jeles sze
mélyek’ leveleit, életleirását stb. — Tudva van, hogy 
Chateaubriand követ volt a’ veronai cougressusuál ’s 
a’ spanyolországi háború alatt külügyek’ ministero 
I’raneziaországban.

Hj omntik Budán , a ’ magyar kir. egyelem ’ betűivel.
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A !’ b u d a p e s t i  á l ló h i iV  t á r g y á b a n .

( Folytatá*. * }

Most már tulajdon nézeteimet közlöm 
az árvízről.

Említém többször, hogy a’ tavaszi olva
dásokból eredő árvizek leginkább akkor ve
szélyhozók , midőn a’ jég a’ folyam’ felsőbb 
részein elébb indúl mint az alsókon. ’S ínr  ̂
hogy a’ múlt tavaszszal a’jégnek csakugyan
felülről kelle elébb indúlnia, okát ennek is
S

Megállóit tudniillik a’ jég.
Januar ’ 8-dikán 1818. 8'— 6"—O'" vízállás-
Januar-’ 5- „ 1819. 3'—11"—3"' sal.
Jan. 14- „ 1820. 10'— 6"—O'" i t

Jan. 3- „ 1821. 9'— 6"—O'" a

Dec. 26- „ • 1822. O'— 6 "—O'" i t

Jan. 18- „ 1826. 1'— 9"—O'" »

Febr. 13- „ 1829. 7'— 9"—O'" »

Dec. 10- „ 1829. 7'— 6 " - O'" i t

Jan. 26- „ 1831. 7'— 5"—O'" r t

Jan. 5- „ 1833. 5'— 2"—3'" i t

Jan. 15- „ 1835. 9'— oJO

r t

Dec. 23- „ 1835. 5'— 7"—6'" a

a’ jég’ mimódon történt megállásában ta
láljuk.

Kérdeni fogja a’ t. olvasó , mi jogosít e- 
zen állításra ?

Felelet: Húsz évi hiteles adatokra épült 
tapasztalás. Tekintsünk itt a’ budai víz
mérték szerint összeállított jegyzékre, ’s mit 
veszünk észre? Azt, hogy akánnelly vízál
lásnál történt legyen is a’ jégnek megálla
podása, a’ folyam a’ jégnek elmentével min
dig magosabb, többnyire pedig tetemesen 
magosabb volt.

Elment a’ jég.
Jan. 17-dikén 1818. 11'— 3"—O'" vízállás-
Febr. 15- „ 1819. 8'— 5"—6'" sal.
Febr, 28- „ 1820. 12'— 4"—O'" 9i

Jan. 9- „ 1821. 11'— 0"—O'" JJ
Febr. 17- „ 1823. 12'— 4"—O'" i t

Febr. 9- „ 1826. 9 ' - 7"—O'" if

Martz. 1- „ 1829. 10' — 3"—O'" »9

Martz. 19- „ 1830. 20'— 4"—O'" r t

Febr. 20- „ 1831. 14'— 4"-O'" »
Feb. 14 ’s 15-„ 1833. 11'— 5"—O'" r t

Jan. 18- „ 1835. 12'— SO 1 © i t

Febr. 26- „ 1836. 6'— 6"—6'" r t

j L. a’ 47. és 48. számokat. 2



27 28

Tehát példa nincs, hogy kisebb víznél 
indult volna el valaha a’ jég-, mint a’ melly- 
nél megállóit.

’S így, mivel a’ múlt téli jég-beállás 
Budapesten alul ’s felül egy bizonyos távol
ságra magas vízállásnál történt, felebb pe
dig, úgymint Esztergom, Komárom ’s Pozson- 
nál közép víznél, Bécsnél pedig szinte ala
csony vízállásnál, következik a’ fent idézett 
tapasztalásokhoz képest, hogy a’ felső vidé
keken a’ jég ’ kiemelésére kisebb vízállás ki- 
vántatott, mint a’ budapesti környékben, ’s 
hogy valóban elébb is indúlt, csak az eddi
gi tapasztalás’ alaposságát erősíté.

Minthogy így a’ felülről özönlő darabos 
jég  jobbnyira a’ jégboriték alá vitetett, a’ 
már úgy is töméntelen jéggel megtölt duna- 
medret (lásd a’ fentebb rajzolt kérész ímet- 
szést) mind inkább inkább betörné, ’s a’ víz’ 
szabad elfolyását gátolván, azt e' hallatlan 
magosságra emelé.

Tapasztalásból bizonyos az i s , hogy a ’ 
víz a’ jégnek elindulta után rendesen egy 
két lábbal emelkedni szokott ’s az említett 
jégdugulásokon kiviil még e’két tapasztaláson 
alapult a’ még a’ vízárja előtt nyilatkozott 
aggodalmunk.

Volt ugyan elég jósló a’ catastroplia e- 
előtt ’s utána még több, ki magát annak 
tartá, de hány volt, ki okkal támogatá á l
lításait8 Midőn egyébiránt hydrotechniai el
vek után akárinelly nemű eseményt előre 
gyanítánk, melly csakugyan teljesül, azt — 
mystificatio nélkül jóslatnak nevezni nem 
lehet; még kevésbbé pedig, midőn észrevé
teleink csak általánosak*). — Mathematical ’s 
physical igazságokra épült tudomány jóslatok
kal nem koczkáztatja hitelét. Teljesfil-e vagy 
sem, mit adatok után gyanítánk, az mindegy; 
állításunknak alapja volt, ’s az elég.

Szemléljük már most Bécstől aláfelé, 
mi jelenetekkel volt összekötve as jégjárás,

*) Midiin illy általános jóslatról van szó , mindig e- 
szembe ju t azon szónok , ki az esztendő’ első 
napjának nevezetességéről szólva a’ hallgatók’ 
szivét megható prophetai hangon ekliép nyilat
kozott: ,,Hányán vannak itt , kik mához eszten
dőre e’ helyen meg nem fognak jelenni, leikeik 
átköltözvén az örökkévalóságba.“  — A’ helybeli 
orvos , ki az év’ lefolyta a la tt, tudományára ’s 
nem az emberiség’ halandóságára építve, több be
tegének gyógyul ha ti ansáifát előre látá , késő jós
ló vo lt, mert az új évnapi beszédnek figyelmes 
hallgatója tudta, hogy a’ szónok ezt már az év
nek első napján világosan megmondotta volt.

összhangzásban van-e a’ mondottakkal ’s lás
suk a’ tudomány’ tekintetéből mi hasznost 
lehet következtetnünk.

B é c s b e n  beállott a’ jég jan. elején 
csekély vízállással, elindúlt martius’ 5-dikén 
6' 2" vízállással.

Ezen adatból az jő ki , hogy noha a’ 
múlt télen mindenfelé sok havazás volt, a ’ 
Dunának fő völgyében Bécsen felül kevés hó 
lehetett.

P o z s o n y n á l  megállóit a’ jég jan. I l 
dikétől 12-re 13 láb vízállással; elinilúlt mar
tius’ 8-kán 17'—4" vízállással.

Itt már az Austria ’s Magyarország’ ha
tárait választó Morva’ folyója éreztető erejét.

K o m á r o m n á l  beállott a’ Duna januar. 
12. 12'—8 " —O" vízállással; elindúlt martius’ 
8-kán 17 láb vízállással.

Itt különös megjegyzésre méltó, hogy 
a’ Duna nem a’ jég ’ elindúlásakor, hanem 5 
nappal később, t. i. 13-kán hágott legmago
sabb álláspontjára, melly is volt: 21'—S '/_o '" .

E s z t e r g o m n á l  megállóit a’ jég jan. 
8-án a’ közép víznél magosabb vízállásnál ; 
Elmenetele már martius 2-kán ’s 3-kán tör
tént. Martins’ 6-kán pedig már a’ partokon 
túl hágott a’ Duna; 7-diktöl fogva 12-kéig 
folyvást egyformán n ő tt; 12-diktől estve más 
nap délig, sem á rad t, sem apadt; a’ midőn 
hirtelen esti 8 óráig 3 lábnyit apadt. Mar
tius’ 14 ’s 15-kén minden órában egyenlően 
egy újnyit esett ’s 17-kéig partjai közévisz- 
szaszöfúlt.

A’ legmagosabb vízállás a’ budai víz
mérték szerint találtatott martius’ 13-dikán 
27'—4 "—6"'nak.

V i s e g r á d n á l  beállott a’ jég jan. 8-án 
elég magas vízállásnál,

Martius’ 4-dikén indulni kezde, de újra 
megállolt, ’s így martius’ 13-káig változtat
va, hol indult, hol megállapodott. Minden 
mozdúlásnál mintegy 2 lábnyit áradt, meg
állása után keveset apadolt.

A’ kisoroszi sziget’ orránál, hol a’ Du
na váczi ’s sz. endrei ágaira oszlik, magas 
jégtoriatok tapasztaltattak, mellyeket a’ fo
lyam csak martius’ 13-kán, a’ midőn 29' — 
8 " _ ß/" hágott, bírta általtörni, miután hir
telen 4 lábnyít apadott.

Yá c z ná . l  a’ jég  beálla jan. 7-én 20'— 
9"—0 '" vízállásnál; martius 12-én kezde in
dúlni ’s 13-án végképen el is ment, melly
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t. i. jég tő l szabad volt volna a* folyam; ’s 
í(ry Budapesten a ’ jég torlások  17 láb ra , Vi- 
segrádnál pediff szinte 18-ra daffaszták a ’ 
D unát term észetes rendes állásán felül.

A* hely’ színén szerzett adatok az itt ösz- 
szeállitott lajstromnak 1-sü oszlopában, a ’ 
tlieoria szerint keletkeztetett resttltatumok pe
diff a’ 3-dikban összeállítvák.

H elységek’ nevei, 

mellyeknél az árvíz m éretett.

Árvíz’ m agossá
ga a ’ helybeli víz
szín fe lett, midőn 
a’ budai m érték 
közel 12 lábat 

mutatott.

A’ helysé
geknek 

távolsága 
ölekben 

Visegrád
iéi szá
mítva.

Az aluli formula 
szerint számolt 
dagály’ m agos

ságai.

Az 1 -ső és 3-dik 
oszlop’ közti k ü 

lönbségek.

láb. | ujj- vonal láb. újj. von láb. | újj. von.
V isegrádnál ........................... 18 8 0 18 8 0 99 99 99

E s z t e r g á m n á l ....................... 14 6 0 12000 14 6 7 + 7
N yerges Újfalunál . . . . 12 6 0 20000 12 0 7 — 5 5
S ü t t ő n é l ................................. 11 0 0 24700 10 8 5 — 3 7
A lm á s n á l ................................. 9 9 0 29100 9 6 2 — 2 10
K om árom nál............................ 7 3 0 37800 7 4 6 + 1 6
Nagy L é rn é l ............................ 6 4 ü 45000 5 9 9 6 3
G ö n y ű n é l................................. 4 10 0 50000 4 10 0 99 99 99

A’ visszahatás’ távolsáffa ezen effyenlités

sze rin t, D t= ^  1 +  n  , melly-

nél a =  18/— 8 ' '— 0 =  18,58 a’ daffály’ ma-
ffassáffa Viseg iá d n á l; 

b =  4 '— 1 0 "— 0 =  4,832 a’ daffály’ ma- 
ffassáffa Gönyiinél; 

c =  50000 öl a ’ Duna’ hossza Visegrád- 
tól Gönyiiiff, ta lálta to tt 101800 ülnek =  255̂  
mérföldnek =  D.

A’ közbeni helyek’ maffossáffainak =  X 
k iszám olására , parabolát képezvén a ’ dagadt 
folyam’ vízszíne, e’ következő egyenlítés

ft 2
X =  -jj-j- ( D — d ) szolffált , d az illető

helynek Y i s e f f  r á d  t é l i  távolsáffát je len t
vén.

Összehasonlítván az lső  oszlopot a ’ 3dik- 
kal szép meffeg-yezése a ’ theoriának a’ ta 
pasztalással valóban szembetűnő ; itt azon
ban meff kell jeffyzenem, hogy ném elly ada
toknak hiánya m ia tt , egész szo ro sság g al, 
nem biráin kivinni e’ m egfejtésem et, — fi
gyelem  ébresztésül egyébiránt ez alkalom 
mal eleget ’s oily tárgyró l szó lék , melly ha 
további részletes!) vizsgálatra m é lta tta tn ék , 
minden esetre némelly világot terjesztene a ’ 
dagály’ v isszahatásának  theoriájára. A’ do
loghoz é r tő , rem ényiem , illően fogja mél
tatni.

Az itt lerajzolt kép

ábrázolja a ’ Duna' vízszinének form áját Gö- 
nyü és P est között martins’ 13-án , mellyből 
k ite tsz ik , m iért kelle a’ D unának Budapest

nél a’ V isegrátl’ tá ján  létezett jé g ó r iá sn a k  
általszakasztása ’s a ’ felfogott nagy töm egű 
víznek a’ nyert nagyobb nyíláson á ttö rése
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napon a’ legmagosabb fokára úgymint 29'— 
10"—6'" hágott a’ Duna.

Sz. E n d r é n é l  a’ jég beállott jan. 15. 
magas vízállásnál; ’s egész télen magas álla- 
Péíöafl tartózkodott.

Martius’ 8-kától 13-ig folyvást nő tt, na
ponként mintegy V2 láhnyit.

Martius’ 13-án megindult a’ jég , ’s már 
tizedfél órakor délelőtt magosabb volt az 
1775-diki víznél; este 9 óráig 7 lábnál töb
bet nőtt, ’s ezen állapotban maradt más nap 
estig; 14től 15re éjjel újra nőtt egy lábnyit’s 
más nap reggelig úgy maradt. 15-én délig las
san, estig igen erősen megapadott a’ Duna.

A’ vízárja’ magossága 29'—3"—6'".
B u d a p e s t n é l  a’ Duna beállott jan. 

6-kán reggel 20'—6"—9'" vízállással, ’s e- 
gész télen át kisebb nem volt mint 12 láb. 
Ha a’ bécsi, pozsonyi, komáromi vízmérték’ 
lajstromaiba tekintünk , mellyeket itt felhoz
ni a’ hely nem enged, kénytelenek vagyunk 
tapasztalni, mikép nem a’felülről öniledező víz, 
hanem a’ jégbeállás’ alkalmával történt hely
beli eldugulásai a’ folyam’ medrének tárták 
e’ magos fokon egész télen át a’ Duna’ víz- 
szinét. Bécsnél a’ Duna’ vízszíne e’ télen
0 és 4 láb közt változott, és csak a’ jég ’ el
menetelével emelkedett 7 lábra ’s 10 újnyira.

Februárius’ vége felé kezde a’ Duna Bu
dapestnél folyvást áradni, ’s martius’ 9, 10, 
11, ,12-én lassan áradt, martius’ 13-án, a’ 
midőn t. i. a’ sz. endrei sziget’ orránál levő 
jéggátat áttörte a’ víz, mellynek következé
sében Visegrádnál apadni kezde a’ D una, 
hirtelen annyira áradt, hogy 14-én reggeli
1 órakor már 27 láb 1 hüvelyk ’s 9 vonalt 
mutatott a’ budai vízmérték, melly áradásnál 
a’ budapesti jég  elindult. Azon éjben 3 óra
kor reggel hirtelen 24 lábra ’s 11 hüvelykre 
szállott alá, midőn t. i. a’ soroksári ág’ tor
kánál levő jéggátat áttörte a’ víz ’s rést nyert 
szabadabb elfolyására. Kevés ideig tartott

* azonban ezen apadás, mert csak hamar újra 
megakadt Soroksáron felül, miután szűnnél- 
kiili áradással martius’ 15-én éjjeli 11 óra
kor a’ legmagosabb fokára 29'—4 "—9 '"  há
gott , 16-án esti 10 óráig 25 lábra 3 hüvelyk
re esett ’s azután folyvást erősen apadt, úgy 
hogy martius’ 23-án már csak 14 lábon állott.

Promontorium és Soroksáron alul, melly 
helyeken szinte közel 30 lábra hágott a’ Du
na, mindig kisebb lön a* víz’ árja, minek o-

ka szem előtt fekszik; Promontorium és So
roksáron alul t. i. a’ több mérföldekre nyúló 
lapályon szétterült ’s így magosbra nem e- 
melkedhetett. Tolnán alul pedig Pétervá- 
radig stb., hol a’ jéo-beállás kedvezőbb kö
rülmények között történt, csak helylyel hely- 
lyel lialadá meg a’ 20 lábat, ’s így kisebb 
volt mint 1827-ben junius 1.ónapban , midőn 
az alsó Dunát a’ Dráva árasztá.

A’ felebbi pontokban, hol Komárom ’s 
Esztergomról vala szó, láttuk, hogy a’ leg- 
magasb vízállás ott nem a’ jég’ elmentékor, 
hanem több nappal később következék be, 
kérdés támad tehát, mi körülménynek kell e’ 
tüneményt tulajdonítani? Néni egyébnek meg
győződésein szerint, mint a’ sz. endrei szi
get’ felső orránál, Kis-Oroszinál, történtjég- 
dugatásnak, melly a’ Dunát Visegrádnál 29' 
—4« _ 6'" ra  emelő, ’s azt visszahatásánál 
fogva Esztergomnál . , . 27'—4" —6"'ra 

Komáromnál . . . 21'—8"—ü'"ra 
Gönyünél . . közel 19're dagasztá.

Ezen véleményem kétség kiviil valóvá tétetik 
az által is, hogy a’ nevezett helyeken mar
tins’ 13-kára esik a’ felhozott legnagyobb víz
állás’ ideje, tehát azon napra, mellyen Vi- 
segrádon vala legmagosabb, ’s hol mindezen 
helyeken a’ Duna tüstént apadni kezde, mi
dőn azon nap a’ kis-oroszi jéggátat áttöré a’ 
dagasztott folyam’ hatalma ’s melly napnak 
estszakán Budapestre tévé által színhelyét; 
az elkezdett nagy drámát az ország’ szivébe 
liatólag, itt is folytatandó.

Egy igen érdekes adat az a’ visszahatás’ 
theoriájának alkalmazására, mellyre illy ha
talmas folyamnál csak ritkán akad példánk, 
sőt tudtomra, ha a’ legvastagabb liydrotech- 
niai foliantokat keresztül kasul túrjuk is, a- 
lig találunk egy hasonló esetre.

Nézzük tehát, miképen egyeznek a’ hely
beli tapasztalásokból merített adatok a’ the- 
oriával; mi végre

1- ször is a’ visszahatás’ távolsága, [hy
draulische Stauweite, distantia redundationis] 
=  D.

2- szor a’ minden helynek megfelelő da
gály’ magossága =  X; kikeresendő.

A’ pozsonyi vízmértékről Ítélve, melly a’ 
catastroplia’ idején nem többet, mint 8—10 

lábnyi vízállást mutatott, Komáromnál mint
egy 14 láb ’s 6 újj, Budapesten pedig mint
egy 12 láb vizünknek kellett volna lenni, ha 

2 *
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«tán hirtelen első éjjel 27 láhra emelked
nie. *)

E’ 27 lábra dagadt víz a’ Csepel sziget’ 
orránál volt jéggátat ugyan elsepré, de új a- 
kadályt találván a’ puskaporos toronynál Bu
dán alu l’s Promontoriumnál, ott újra 30 láb
ra emelkedett ’s visszahatásánál fogva Buda
pestnél 27 lábról 29 láb 4 hüvelyk 9 vonalra 
hágott.

A’ mondottakból látható:
1- ször. Hogy a’ Duna’ két fő szigeteinek a’ 

sz. endrei ’s a’ ráczkevinek t. i. hosszában 
vala legszembetűnőbb a’ veszély, mi újra bi
zonyítja a’ folyam szétoszlások (Stromthei- 
lungen) ártalmas voltát;

2- szor. Hogy a’ dagály’ visszahatása több

'*) Egy igen furcsa történetre emlékeztet e’ rögtöni 
növése a’ folyamnak, mellynek elbeszélésére, no
ha szorosan nem ide tartozó , de mivel magában 
is érdekes , engedelmet kérek.

1832-dik évben, egy évvel elébb , hogy gróf 
Széchenyi az alsó Dunához k. biztosnak nevez- 
te ték , a’ többi közt a’ Vaskapunak felvétele va
la  föladásunk. Az új-orsovai basát, ki azt el
lenző , residentiáján, Ü j'Orsován, melly dunai 
sz iget, megkeresők ’s bemenetelt nyerőnk. Egy 
társam , sima de ügyetlen diplomata, ekkép szó- 
lilá m eg:

,,Uram ! országunkban a’ folyók’ szabályozá
sához fogtunk; mi által a’ vizek sietve a’ Duná
ba fognak ömleni. A’ vizek’ szabályozását tehát 
úgy kell elintéznünk, hogy az alsó vidékre na
gyobb víztömeg egyszerre ne érkezzék , mint a’ 
mennyit a’ Duna áradás nélkül megemészthet; 
különben , lásd , váradat is , melly a’ nélkül is 
gyakran elöntetik, végromlás érheti. E’ tekin
tetből kell tudnunk , mennyi vizet képes a’ Vas
kapu megemészteni.“

A’ basa e rre , egy kis gondolkozás után, illy 
formán válaszolt: ,Köszönöm a’ figyelmet, min
dig jó  szomszédoknak ismertelek , de én egyene
sen csak kimondom , hogy folyóitok’ szabályozá
sa épen nem aggaszt. Régen hallom, hogy min
dig m értek , sokat mértek ( mert hisz’ nálatok a’ 
mérés szokás) de azért csak megvan a’ D una, 
mint volt ez előtt századokkal. — Azután ha vég
képen csakugyan czélt értek is , mit árthat az 
nekem? Azt mondjátok, elébb érkezendik a’ víz 
a’ váramhoz. M eglehet; de akkor elébb el is 
távozandik; az egész különbség tehát csak az idő— 

'  ben lesz , ’s én megvallom, hogy szinte elébb 
szeretnék keresztül esni rajta , mert most rende
sen , dinnyeföldeim’ tekintetéből, roszkor jelenik 
meg. Váram miatt hát csak szabályozzátok a’ 
folyókat kedvetekre — folytató ’s végtére egy 
kis mosolyodással a’ szószólóhoz fordulva ’s nem 
irónia nélkül utána vető;— : Igen , ha markod- 

. ba volna az egész Duna, ’s hirtelen rám fordít
hatnád , elhinném, váramat ’s lakásomat veszély 
érhetné!11 Ezzel — a’ szószóló hosszú orral — 
eltávozánk. Esztendő múlva, miután gr. Széche
nyire bízatott a’ tárgy, egyenesebb politicával, 
hogy t. i. hajózás’ tekintetéből szükség ismer
nünk a’ Vaskaput, czélt érőnk.

A’ mennyiben Budapestre is a’ basa’ képze
lete szerint rohant a’ Duna’ árja , annyiban van 
összeköttetésben e’ történet értekezésem’ fonalá
val.

mérföldekre terjedvén, az által a’ hibás fo
lyam’ helyétől távolabb fekvő helységek is 
veszélyeztetve vannak. így vala a’ dolog Esz
tergom vármegyének dunamelléki helyeivel a’ 
Visegráilon alul történt jégdugulások’ követ
kezésében. Valamelly helynek biztosítására 
tehát, a’ folyamnak nem csak helybeli, ha
nem nagyobb kitérjetlésbeni rendezése szük
séges.

Itt meg kell jegyeznem, hogy a’ folyam
nak mostani állapotjában, az alsó Dunának 
távolabb eső részeiről tetemes!) dagálytól fél
nünk ugyan nem lehet; mivel az alacsony 
partokon felül csapó Duna a’ messze terjedő 
lapályokba elégséges tért nyer szétömlésre ; 
melly oknál fogva olly magosra nem emel- 
kedhetik, mint hol magos partok által korlá- 
toztatik; ámde ha ns. Pest, F e jé r’s Tolna 
vármegyék töltések közé foglalandják a’ Du
nát ,  a’ hasonló jeges árvizeknek magasbra 
emelése is kétség kívül be fog következni, ’s 
így szükségképen a’ visszadagadás’ távolsá
ga is nevekedni.

Nem lesz érdektelen ez úttal a’ töltések
nek adandó magosságáról egy két szót ten
ni. Közönségesen a’ töltések a’ helyenként 
tapasztalt leginagasb árvíz felett egy két láb
bal emeltetnek, ’s ez "ein helyesen történik, 
mert mi a’ következés? a’ bekövetkező első 
jeges árvíztől, általszakasztatnak, és csupán 
az elébbi pontban érdekelt oknál fogva. Ha 
tehát minden árvíztől akarunk óvakodni, néz
zük az árvíz’ magosságát olly helyeken, hol 
az széllel nem terjedhetett; ’s a’ szerint al
kalmaztassuk a’ töltés’ mértékeit.

3-szor. Megfogható továbbá a’ fölebbi 
rajzolatból, hogy a’ budapesti veszedelem a ’ 
Visegrádnál történt jégakadás által is öreg- 
bíttetett. M ert, miután keresztül töretett a’ 
visegrádi jé g g á t, a’ lerohanó folyam egy'- 
szersmind az ott meggyűlt tömérdek jégtö
meget hozta le hirtelen, melly innen, hol úgy 
is még tömve volt a’ Duna’ helybeli jegével, 
csak lassú mozgással, mint az összefutott juh 
távozhaték. ’S így nem csak Esztergám stb., 
hanem Budapest’ tekintetéből is szükséges a’ 
Visegrád ’s Pest közt fekvő dunarésznek sza
bályozása.

A’ Duna’ rendezéséről, mellynek egész 
titka, általánosan szólva, a’ minél egyene
sebb vitelén ’s így a’ nagyobb görbületeknek 
átvágásán kiviil abban á l l , hogy a’ folyam
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nak illő mélység’ elevenség1 adatik, itt sok 
szó nem lehet, talán alkalmam akad egyszer , 
e’ tárgyhoz vissza térhetni; egy kérdést még 
is érintenem kell, melly már többektől hoza
tott szőnyegre , de eddig fejtetlen maradt.

Elkerülhetlenül megkivántató-e t. i., hogy 
a’ folyam’ szétoszlásainak, mint p. o. a’ pro- 
montoriumi és soroksárinak ’s a’ váczi és sz. 
endreinek egyik ága elzárassék ?

Hogy a’ folyamnak? egy ágba szorítása a’ 
legtökéletesb rendezés, ha feltétlenül más te
kintetek’ elmellőzésével csak a’ rendezésről 
van szó, a’ folyam-conceníratiónak eszméjé
ből következik; ’s így arról, mi jobb, nem 
szólunk, hanem inkább az a’ kérdés, van-e 
mód az illy folyam-szétoszlást ártatlanná 
tenni ?

Véleményem szerint mind a’két ág meg
maradhat, csak hozassék mind kettő jó rend
be, szoríttassék össze az eloszlás’ pontjától 
kezdve egész az összeszakadásig, hogy med
rét mélyíthesse ’s tisztán tarthassa. — Egy 
osztómívnek felállítása a’ szigeteit’ orrában is 
szükséges: mi költséges ugyan, de nem költ
séges!) , mint az elzárásra szükséges gát.

Azonban a’ Dunának hosszabb elágaza- 
tai, nem említvén a’ kisebb érdekű okokat, 
inár hajózás’ tekintetéből is érdemesek a’ 
megtartásra, mellyeken a’ közösülés jelenleg 
ugyan nem igen, de lehet idővel nyomadé- 
kos Budapest’ kereskedésének növekedésé
vel, melly mári s  Európának figyelmét kezdi 
magára vonni. Én tehát a’ sz. éndrei és so
roksári ágak’ meghagyása mellett szólok.

(Folytatása következik.)

Vásárhelyi Pál.

A' nagyra menenilo hős.
Franczia novella.

Tremnor felálla. „Fiúk! — úgymond — 
megígértem , hogy nektek egy-^eszélyt mon
dok. Mivel ma a’ profosz’ pál&ája bennün
ket békén hagy, és a’ szent ünnep minden 
legényt egy pohár égett borral és fél font 
bússal ajándékoz meg, meg akarom Ígérete
met tartani. Tehát figyelmezzetek!“ Veres 
sapkákból egy kör alakúit; mindnyájan hall
gattak, hogy a’ történetet jól megérthessék. 
A’ beszélő egy kémlő pillanatot 'vete körös
körűi a’ tágas tömlöczben ’s imígy kezdé: 

Julius’ 28. vala 1830. Ágyúk dörögtek az 
útczákon, a’ sokaság tombolt, ablaküvegek

pattogtak a’ szakadatlan tüzeléstől, a’ lárma- 
harang egy királyságot kondíta sírjába, az 
utczakoptató gyermekek a’ marseillei éneket 
dúdolták, liáromszinü zászló lebegett a’ lég
ben. Ez az egész háborúi mámor, ez a’ csa
ta egyetlen egy szóért, de valóban dicső 
szóért, a’ szabadságért, Arthur’ keblét is 
földagasztá, egy reményteli, vidor, ifjú férfi
ét. Hiába mondotta neki Julia, szép szőke 
szeretője, kinek egyéb nagy hatalma
volt felette, könnyes széniekéi: „Hogyan 
Arthur, te engem ma magamrawkarsz hagyni?“

De azért ne higyételc, Hogy Arthur iga
zán republicanus volt, vagy hogy sokat a- 
dott volna arra, a’ mit az újságcsinálók saj
tószabadságnak neveznek, vagy hogy ő e- 
gyike iránt azon felséges herczegeknek, 
kik 1815 óta Francziaországot boldogítani ii- 
gyekeztek , legkisebb gyűlöletet is érzett. 
Arthur 22 évű volt, évenként tizenöt ezer 
francot költhetett, szép szeretője volt, Julia; 
egy paripája és sokféle kutyái. De a’ nap 
olly melegen sütött, az ég ragyogott, a’ le
vegő nyájas vala ’s a’ napfényben olly szé
pen lehet megverekedni. És azon felül Ar
thur egy nappal az előtt egy igen jó vadász
puskát vett, mellyet csakugyan meg kellett 
próbálnia. Vévé tehát jó vadászpuskáját és 
elment mint hazafi egy barricadhoz. A’ mun
kások, kik körűle állának, általadák neki a’ 
parancsnokságot ’s ő egyike volt az elsők
nek a’ tuilleriák’ ostrománál.

11Néhány nappal későbbi Fülöp Lajos ki
rály lön. Mindenki azt gondolta, hogy egy 
közönséges háború fog kiütni. Spanyolor
szág Torijos és Valdez’ szózata által felhivá 
fiait a’ szabadság’ kivívására; Olaszorság 
kinyujtá erőtlen kezeit Brutus’ kardja után; 
Lengyelország fölébredt álmaiból. Rövide
den, Párisban minden lyceistának, ki az is
kolából jö tt, azt mondák, hogy a’ nagy csá
szár’ dicsőséges napjai téíendenek vissza, 
nem hogy Európát- elnyomják, hanem hogy 
megszabadítsák. Arthur szenvedélyesen sze
reti a’császárság’ dicsőségét, Napoleon ide
álja. Ő csak ütközetek, liadkiildemények, 
győzelmek, meghódított városok felől álmo
dozók. Büszkén tekinte azon végi zászlóra , 
melly egykor olly sok főváros’ tornyain lo
bogott, és azt mondá magának: én is része
se leendek egy új dicsőségnek. Julia együtt
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ábrándozott kedvesével; a’ hölgyek minden 
mivelt országban különös előszeretettel bír
nak a’ hadi öltözet iránt. így ő csak veres 
bugyogó- és csörgő kardról álmodozott. Egy 
huszárdolmány előtte a’ jó ízlés és csín’ non 
plus ultrája volt. Bohó lyányka valá ez a’ 
Julia! Arthur szívből szerette őt. „Egy dol
mány vállaidon, úgy mond ő , mi gyönyörű 
volna. Én a’ dolmányt úgy szeretem.“ ,Ne
kem csakugyan dolmányt kell viselnem' mond 
Arthur magában. Bohó iiczkó volt ez az Arthur.

III.
Egy estve, midőn Júliájával vacsorálna, 

így szólott Arthur a’ pezsgőnél:
„Drága Júliám, én katona leszek.“
,Katona? viszonzá az elbámulva, ugyan 

mi jut eszedbe?'
„Hjah, az embernek valamivé csak kell 

lenni a’ világban, ’s én katonává akarok len
ni. Háború lesz, nekem szerencséin van, 
bátorságom ’s valamicskét tanultam is. Se
besen fogok előre menni."

.Neked katonává lenni Arthur? De hát 
mi leszen így sétáink , tánczmulatságink, 
hangversenyinkből? és te engem olaszúl is 
akartál tanítani? Ah te liáladatlan vagy; en
gem el akarsz hagyni.'

„Kis bohó, te ne sírj, te is velem jösz, 
meglátod, az igen szép lesz. Minden meg
hódított városban tánezmulatság leentl; Ber
linben fogunk tánczolni, Bécsben, Pétervár- 
ban a’ nagyherczegekkel és lierczegnőkkel. 
Rómában egy kicsit olaszul is fogsz tanúi
hatni. Azután visszajövünk Párisba, én eze- 
redes leszek, keresztet kapok, két három ke
resztet. Báróvá, vagy tán lierezeggé is tesz
nek. Négy pejen megyünk a’ színházba. ’S 
akkor én neked mindennap egy nagy fekete 
bajuszú katonától levelet küldök, ’s midőn 
együtt kisétálunk, nem fogok többé barna 
kaputot vagy kék frakkot viselni, én ezere- 
des- leszek, mellem tele kereszttel. No’s nem 
tetszik ez neked ?“

,Igen, igen, a’ katonai öltözet neked 
jól fog állni ?'

így edes Júliám, holnap elmegyek a’ fő 
tiszti karhoz , beíratom magam a’ gyalogság
hoz. A’ gyalogság mindig tűzbe megyen, itt 
az előmenetel a’ legsebesebb.

IV.
Négy nappal később Arthur egy gyalog 

ezred’ lajstromába volt beiktatva. Midőn e-

Iőször látta öt Julia egyenruhában, felsikolía 
meglepetésében, de ezen felsikoltásban nem 
volt semmi hízelkedő, mert Arthur új köntö
sében nem volt szebb, sőt ellenkezőleg, rö
vidre nyírt hajan olly furcsán ült az az épen 
nem festői csákó. Nyúlánk termete, melly 
egy szabó’ mestermüvében máskor olly igen 
kitetszett, most egy szürke, minden megha- 
tárzott forma nélküli kapuiban egészen el
enyészett.

„Micsoda utálatos öltözet! kiálta Julia, 
és ajkaiba harapott , a’ katona-ruha neked 
igen roszúl áll."

.Hiszen — úgymond Arthur, ki még min
dig reményiette, hogy félév múlva ezredes 
leend — én ezt nem sokáig viselem. Ez csak 
a’ mi mellék öltözetünk, nem sokára háború 
leszen ; Mauguin ügyvéd úr még tegnap mon
dotta , hogy síkra fogunk szállani, ’s akkor 
lesz paszománt és vállbojt.

Azonban bár mit monda is Mauguin ügy
véd ú r, a’ háború nem ütött ki Arthur még 
mindig viselte szomorú ka'putját Hadi tet
tei nem állottak egyébből finnt néhány éjjeli 
körjárásból apró lázadások alkalmával, ő 
csaknem kétségbeesett. Julia is a’ maga ré
széről nem vala megelég dve; Arthur foly
vást szerelemmel ’s a’ lewgyengédebb gon
doskodással viseltetett iránta , «je ah, le kel
le mondania minden gyönyörűségekről, tán- 
czokról, színházakról, társaságokról! Nyolcz 
órakor be kelle menni a’ katonai lakba, sza
badság igen ritkán adatott. És aztán, ho
gyan mehetett volna ő egy szürke kaputos 
férfival, egy közkatonával, útczára; ő a’ ra
gyogó, a’ felpiperézett, egy gyalog katona’ 
karjain ! Arthur ezt maga sem akará ’s neki 
igaza volt. Julia szerette ugyai| őt nagyon, 
de mind a’ mellett is sok becsben tarta egy 
finom elegáns öltönyt. Ama’ szürke kabát
nak sokat kellett szenvednie Julia elménczsé-
geitől.-

V.
Egy egész évig tartott ez így* Arthur 

előléptetett; minthogy írni és olvasni tudott, 
káplárrá tették. Azon nap,  midőn ő ezen 
második fokára hágott azon pályának, melly 
francziaországi marscliallságig vezet, eljött 
volt ebédre kedveséhez, még mindig ama’ 
szürke kapuiban.

,Vesd le, kérlek Arthur, ezen utálatos 
köntöst, mond Julia, ’s nesze vedd fel házi 
ruhádat*.

’S a’ két fiatal vígan ebédelt egészen á t
engedve magát a’ jó kedvnek, ’s a’ pezsgő, 
ezen kiapadhatatlan forrása a’ vidorságnak, 
gyenge mámorral tölté meg leikeiket. Arthur’ 
eszéből a’ dicsnek és harcznak minden gon
dolata eltűnt; ő csak Júliáját látá, ki mellet
te ü lt, kedves szemeivel és gyöngéd mosoly
gásával......... A’ lyányka felállott, dévajon
Artliurjára pillanta, és az ablakhoz lépett; 
a’ szerencsétlen szürke kaput egy széken 
hevert.
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,Mindig ez a’ régi kaput; én nem akarom többé 
látn i1 mond boszúsan az ablak mellett állva. Egy ru
haárus épen ott mene el.

,Ime, nesztek’. ’S kaput, csákó, kard kiröpiiltek 
az ablakon. Arthur meg akará öt akadályozni, de hí
zelgései megszelidíték.

VI.
Két hét múlva három szürke kaputus katonát bi

lincsben vezettek keresztül Vendome’ piaczán. Egyik 
elfedé sapkájával ábrázatát és sírt. A’ tiszt-segéd ki- 
bonta egy ív papirost, hogy elolvassa nekik az ítéle
tet; az ekként hangzott: A’ katonai öltözet’ meggya- 
lázásaért öt évi bilincsre Ítéltetnek.

VII.
Hogyan hívták őt? kérdé az őr, ki a’ beszély’ 

végére jött ide.
,,Arthurnak“  mond felkelvén helyéből a’ gályarab.
, Szegény ördög!‘ szólt egyike a’ hallgatóknak.
Én voltam az, felelt a’ rab és befedezte sapkájával 

halvány arczát. S z .  JS .

M agyar já téh ssin i krónika.
Jun. 23d. K r o n s t e i n i  h a r c z j á t é k .  Ezt a’ 

szerencsétlen termeket csak a’ legnagyobb szükség’ i-  
dején kellené elővenni. Sem belső becse nincs, sem 
nézőket nem von.,

Jun. 24d. G a r a b . o n c z á s  d i ák .  — Ezen „ tü 
neményes vígjátékot“ , mellyet Munkácsy János ír t ’s 
mellynek muzsikáját Paly Elek készítette — egyik je 
lesebb művész a ’ másiknál, kiki a’ maga nemében t. i. — 
meglehetősen elkoptatta Bajza a’ maga igazgatása alatt 
sokszori elöedatás által, úgy hogy most már Szentki
rályi Móriezhoz igén illenék azt eltenni és elő nem 
vétetni legalább egy évig. A’ közönség már igen csen
desen viseli magát előadatásakor; de igazat szólva 
nincs is kinek zajogni, mert, ámbár vasárnapon ada
tott; csak ama’ mindennapi kis közönség volt jelen , 
melly a’ magyar színháznak elejétől fogva, jó  és bal
szerencse közö tt, változhatatlan híve maradt. Egyet
lenegy ember van , ki a’ Garabonczás diákban mindig 
nagyon jól mulatja magát ’s az egészért látszik , ka- 
czagni. A’ színházi közönség ismeri öt, nem szükség, 
nem is ide tartozik megneveznünk ; egyedül azért em
lítjük , mert azon érdeme van, hogy sokakat most már 
csak ő mulattat nem Csákány Laczi, mert az ő jó izű 
kar.zagásaininem lehet nem mosolyogni, néha vígan, 
néha azonbajú szánakodva is. — Egyik magyar hírlap 
minapában dicsekedett, hogy: ,,Az új igazgató ú r’ 
vezérlete óta lehetetlen mindenben azon szabatosságot 
észre nem-Áenni, a ’ magyar színházban, melly az e- 
lőadásokab bélyegzi ’s melly kétségkívül ismét szín
házba fogja édesgetni mind azokat, kik eddig részint 
a’ darabok’ ezé 1 irány tálán ’s a’ közönség kivánata el
leni választása, részint az előadásokban uralkodott 
mindenféle rendetlenségek miatt a’ színházból kimara- 
doztak, mert ki tűrhette volna békén, hogy gyakran 
a’ felhőkből ajtók, ajtódarabok húlladoztak a’ szín
padra stb. mi a ’ nézőre mind sértő volt. Most rend vál
totta fel az illy botráukoztatásokat ’s lehetetlen a’ 
színházból nagyobb elegúltséggel haza térni. Ha szí
nészeinket ahhoz értő erős kar vezérli, ők sokat, hi- 
hetlenűl sokat képesek tenni.“  — Én is azt hiszem, 
az új igazgató alatt a’ nagy rend mindenből lát
szik , mert most már példáúl a’ Garabonczás diák’ tün
dérei nem röpülnek többé, mint a’ régi igazgatás alatt, 
hanem lábon járnak ’s el is vadúltak egy kicsinyt, 
mert nem jőnek ki magok mint az előtt, hanem a ’ szín
padon álló színészek cs .lógatják ki őket a' színfalak 
közül, a’ mondandót sem a’ súgó súgja, hanem a’ szí
nészek egymásnak, mint ez ma Pergő Annával (Mis- 
kolczy Julia) és a’Szerelem’ tündérével (Szentpéteryné) 
történt. Csákány Laczi’ paripája is , az a’ nagy kobak 
fejű sárkány, részint, mert megunta a’ levegő eget, de 
leginkább , hogy az új igazgatás alatt nagyobb rend

legyen, nem röpkéd többé a’ levegőben, hanem a’ föl
dön nyargalódzik. És így elkezdődött az egyetemes 
nagy rend mindenben. Attól félnek sokan , hogy illy 
rendnek az leszen lassanként következése, hogy a’ né
zőket ezután r e n d e s e b b e n  fogja az új igazgatás 
kiédesgetni a’ színházból ’s végtére tökéletes, teljes 
rend és csend áll b e , mert a’ mit egyszer már jobban 
láttunk, azt nem örömest nézzük meg roszabbúl. — 
Furcsa, hogy mióta Szentkirályi úr’ igazgatóvá leve, 
igazgatását annyi magasztalás éri minden felől, holott 
még illy korán , ha akart volna sem tehetett semmit. 
Efféle oktalan irkálásokat Szentkirályi nehezen fogja 
megköszönni, mert ezek a’ becsületes embert csak 
compromittálják. 35.

Lehetetlen, hogy 25 úrnak szavaira néhány észre
vételt ne tegyek. — Azon hírlap, melly az új igazga
tás alatt nagyobb renddel dicsekszik, igazságtalan; 25 
úr pedig nemcsak az, hanem éles is azon fölül. 
Sem Szentkirályi, sem az én igazgatásom alatt nincs 
és nem volt olly rend , minő egy jó színháznál kíván
tatik. De ezt nem kell mindjárt az igazgatóknak tu
lajdonítani , kivált új és olly improvisálva megnyitott 
színháznál, mint a’ miénk. Hogy a’ sárkány „fö l
dön nyargalózik“ , a’ tündérek pedig „nem röpülnek“ , 
annak nem az igazgató oka, hanem a z , hogy ez új 
színháznak roszúl készített röpítő gépezete nincs meg
igazítva, sűlyesztőit pedig az árvíz össze rongálta. Ne 
kívánjunk tökéletes dolgokat egyszerre, legyünk tü
relmesek és várjuk be idejét mindennek, meggondol
ván azt, hogy színházunk nem ollyan, miilyennek lenni 
kellene , hanem csak a’ miilyen lehet. Mutatott-e a’ 
közönség , vagy tán a’ nemzet, olly nagy részvételt 
iránta, hogy jogunk lehessen olly igen akadozni, kö
tődni ? Hol vannak azon össze tett nagy tőkepénzek, 
menyekhez nyúlni lehessen, mihelyt a’ színháznál 
pénzszukség van , mihelyt valamit csináltatni, igazít- 
tatni kell. A’ sors úgy akarván, hogy azon nagy or
szágos színháztól, melly a’ dunaparton vala épülendő, 
elessünk, ’s talán sok időre , kötelességünk eme’ föl- 
épultet pártolni ’s azokat becsülni, kik építették és 
fenntartásában buzgólkodnak; köszönettel tartozunk 
azon kis számú , de tiszta hazafiúi érzésű részvényes 
seregnek , hogy a’ színház megnyittatott, köszönettel 
Föhtváry Gábornak, ki h uafiúi tettekben keresi dicső
ségét és nem múlandó hiúságát. Ezen nemes hazafiak 
nélkül talán nem volna színházunk, vagy ha vol
na is épület, zárva állana. Mi az igazgatást illeti, 
v aló , hogy az igazgató’ kötelessége rendet tartani, 
de, hol a’ történt rendetlenségnek nem ő oka, ott mél
tatlan az akadozás. A’ magyar színház’ igazgatójának 
nincs szabad keze, ő egy választmány’ végzéseitől 
függ, minek a’ dolog’ természeténél fogva inkább aka
dályozó , mint előmozdító befolyása van az igazgatás
ra. Ez csalhatatlauúl h iba, melly akkor követtetett el, 
midőn a’ részvényes társaság alakult ’s most már csak 
bajjal lehet rajta segíteni. Segíteni azonban kellene, 
mert így végtére is csak káros következése leend. K- 
zeket, kevesen tudják ’s még is irkáinak szüntelen és 
vitatkoznak, ’s mindent az igazgatónak tulajdoníta
nak , holott az igazgató nem egyéb mint szabad aka
ra t nélküli gép. Legyünk több türelemmel, az idő 
mindent kifejtend. Szentkirályi Móricában egy fiatal , 
buzgó, munkás igazgatót nyert színházunk; kívánjunk 
neki tartós kedvet, türödelmet és tanulási szorgalm at, 
mert egyszerre nem lehet mindenhez é rtő , mindent át 
látó színházi igazgató senki ’s a’ művészet is nehe
zebb, hogysem mindjárt felfoghassuk, ahhoz sok stú
dium kell, az igazgatáshoz pedig sok véres verítékkel 
szerzett tapasztalás. Figyelmeztetni szükséges és kell 
a’ színházi igazgatót is minden észrevett hibákra, de 
igazsággal és örökké csak az ügy’ javát tekintve. Az 
új igazgató sok jó t fog tehetni, annyival inkább, mint 
hogy ő szerencsés a’ kezdetbeni akadályokon túl len
ni, ’s egész erejét annak szentelheti, hogy a’ gépnek 
most már alkalmasint mindenütt beillesztett kerekeit, 
sebesebben mozgassa._________  B a j z a *

X^um tik Muauii, a» magyar királyi egyetem* betűivel«
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C i c e r o .

Mi engem Párisban leginkább vonzott, 
az a’ rendek' egybe keveredése volt. Egy ii- 
veyl i en  láttam a’ polgári társaság’ minden 
létrészeit, mellyek egymást vonzották, elta
szították ; pezsgett, zúgott, habzott az egész 
tömeg, ’s végre minden résznek kellett vala
mit elhagyni természetéből, ’s valamit az ide
genből venni föl. Valaliára csakugyan láttam 
az életet n e d v e s  ú t o n ,  — előbb csak 
s z á r a z  ú t o n  ismertem azt. De nem csu
pán ezen vegytanos folyamat tetszett nekem, 
hanem még néhány felbonthatatlan földim, 
ki ebben semmi örömet nem talált. Földiéiül 
között, azon sokak közűi, kik magok mellett 
senkit sem szenvedhetnek meg, ’s kik — ha 
előttök úr, utánok inas nincs — magokat 
elveszett embernek tartják ’s nyöszörögnek — 
többeket találtam a’ párisi társaságokban. A’ 
feletti szorongásukban, hogy az ellenséges 
anyagokat kikerüljék, ’s a’ barátságosokat a ’ 
ziiuavarban föltalálják, nem tudták szegény

fejőket merre fordítsák , ’s mint örvény által 
megragadt dióhéjak magok körül forogtak, ’s 
helyükből menekedni nem tudtak. Ezeknek 
nem tetszett Páris , ’s nagyon örültek, midőn 
ismét haza mehetvén, mindegyik a’ maga honi 
fiókjába vonulhatott, hol mindenki szárazon 
m aradt, ’s ismét minden jól ment.

Egy estve egy barátom hangos kaczajjal 
jött szobámba, ’s beszélte, hogy ő La F i t 
t é n é l  ebédelt, ’s az idegenek közt féltuczet 
frankfurti banquier is volt, fele keresztény, 
fele zsidó. La Fitté úgy gondolkozott, hogy 
frankfurti vendégeinek jobban nem kedvesked- 
lietik, mintha őket egymás mellé ü lteti, ’s 
így egy borzasztó földrengés által egy ke
resztény kereskedőnek egy zsidó mellé kel
lett ülni. A’ keresztények elveszték minden 
magatartásukat, nyugtalanúl siklottak ide ’s 
tova székeiken, ’s könyökeikben rángatózá
sokat kaptak. Végre a’ zsidók iránt egész él
tökre bezárt módosságuk tört ki a’ kétségbe
esésben. A’ zsidók közül egy ingerkedő né
hányszor eszére akarta hozni keresztény szom
szédját, ’s azon egyszerű eszközzel, hogy 
tőle a’ sonkás tányért kérte gyöngéden ; arra 
kívánva őt emlékeztetni, kik ők sajátképen ’s-
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mi választja el őket egymástól. Semmi sem 
használt, a’ keresztények szédítő mámoruk
ban udvariasak maradtak egész estve.

Egy más esetem volt .Parisban egy hazafi 
báróval. A’ nemesek ’s polgárok közt mindent, 
szívet, lelket, műveltséget, egyenlőnek vevén, 
egy nemes’ társaságát többre becsülöm a’ 
polgárénál, mint vasárnapot hétköznapnál. A’ 
polgárban minden, még a’ gyönyörűség is 
dolog ; a’ nemesben minden, még a’ dolog is 
gyönyörűség. Nem mondhatnám, hogy ezt 
vagy amazt a’ nemest nemszeretem; nemsze
retem a’ nemeseket általában, ’s nem hibáikért, 
mellyek bennünk polgárokban is vannak, ha
nem azon tulajdonságaikért, mellyeket előjo
gaiknak köszönhetnek.

Jemand lieb’ ich, das ist nötliig;
Niemand hass’ ich; soll ich hassen,
Auch dazu bin ich erbötig,
Hasse gleich in ganzen Massen.

Hanem ezen bárót nem csupán tömegben, kü
lönösen is gyűlölöm. Ő a’ dölyf’ mustraképe 
volt, én pedig ezen dölyf’ ellenében a’ türel

metlenség’ mustraképe vagyok. Az emsi für
dőkön ismerkedtünk meg. Ebédnél egyszer 
csontokat halmozott egy tányérra, előkiállá 
inasát, ’s ennek kétszáz ember előtt nagy 
hanggal paranesolá, hogy azokat a’ kutyának 
adná. A’paraszt suhanczban több becsület volt 
mint a’ báróban, ’s csupa vörös lett szégyen- 
leiében. Én elsápadtam bősz óságomban, meg
raktam én is egy tányért ebédem’ maradéká
ból , átnyujtám ezt az inasnak, mondván, re
ményiem, hogy a’kutya polgári csontokat sem 
vetendmeg. A’ báró hallgatott: „II n’y a pás 
de r é p a r a t i o n “ nincs helye az elégté
telnek — így szólott egy öreg grófné egy 
frankfurti hangversenyben egy ifjú követségi 
tiszthez, midőn ez nevetve beszélte el a’ gróf- 
nénak, hogy öt csak imént gazolta le valaki 
azért, hogy ennek polgárnője alól a’ széket 
ki akarta húzni.

Ugyanekkor volt Emsben egy udvari ta
nácsos , kinek az a’ holló szenvedélye volt, 
hogy minden nemes családok’ czimereit va
dászta. Minden nemeshez oda tolakodott, ’s 
addig csúszott mászott köriile, mig a’ nemesúr 
pecsétjét veresre vagy sárgára lenyomta. Ez 
minden nemest bárónak, minden bárót gróf
nak, minden grófot herczegnek stb. nevezett, 
így jött ez az én jelenlétemben a’ báróhoz is, 
ki régi családból származott, kérdezősködött

az ő családjának elágazása felől, ’s pecsét
jéért alázatosan könyörgött. A’ báró olly ö- 
römmel adta ezt oda neki, hogy ez alatt szi-
pája is kialudt. A’ hálás n a g y  p e c s é t -*•
m e s t e r  a’ gyertyához repült, ’s hozott neki 
egy égő fidibust. Ez alkalommal szabadságot 
vettem magamnak a’ nemesi czimereken tré
fát űzni, ’s a’ többek közt kérdeztem: hogyan 
van a z , hogy többnyire ezen nemesi czimere
ken valami barom van. Azt hinné az ember, 
hogy a’ nemesi famíliák alapítói mind marha
kereskedők, vagy vadászok vagy állatmuto- 
gatók voltak. Az igen könnyen meglehet, 
mondá egy jelen levő más szinte plebejus. A’ 
báró ezt igen rósz névén vette, de egy szót 
sem szólt. De mit csinált volna ? hiszem po l
g á r  ’s n e m e s  k ö z ö t t  n i n c s  h e l y e  
az  e l é g t é t e l n e k ?

A’ báró igen beteges volt, ’s egészsége 
iránt sokkal szorongó!)!) mint szükséges vala. 
Őrizkedett a’ szabadlég, szél, n a p ’s folyó
vizektől , minden estve 7 órakor már szobájá
ban volt, ’s ablakait pontban naplemenetkor 
bezárta. Kivált fejét igen takargatta, mellyet 
még ebéd fölött is veres bőrsipkával fedezett. 
Azonban történt, hogy a’ clarencei herczeg, 
ki ekkor Emsben volt, egy fiatal szép her- 
czegnő’ tiszteletére a’ szabadban egy kis mu
latságot adott. A’ fürdői vendégek között min
den nemes meg volt erre híva, hanem az én 
bárómat elfeledték, min ő a’ kétségbeesésig 
magán kiviil volt. Végre, midőn délután 2 ó- 
ráig sem lett meghíva: elment a’ fürdői biz
toshoz, ki készítette a’ hivatalosok’ névsorát 
a’ herczeg’ számára, ’s kérdezte: miért ma
radt ő ki egyedül? A’ biztos mentegette ma
gát , ’s épen a’ herczegnek egy inasa men- 
vén feléjük az utczán, a’ biztos ennek elébe 
ment, levette kalapját, ’s kérte egész udva
riassággal, hogy ezen jelenlevő elfeledt bá
rót pótlólag ö magasságához meghívni mél- 
tóztassék. Az inas lakását kérdezvén , monda 
a’ báró, hogy épen haza megy. Valólag haza 
is ment, ’s az inas követte őt. Midőn lakásába 
ért:  megállóit, megfordult, ’s így meghivatta 
magát. Én csodálkoztam az inasnak szintúgy 
mint a’ bárónak chinai lélekébrenségén.

A’ herczeg’ mulatsága a’ kertben egy po
ros szekérút’s egy légvonatos folyam között 
tartatott. A’ sok bámészkodók közt én is a’ 
kert’ kerítése előtt álltam, ’s néztem az úri 
pompára. Mind nemes pathos, ’s egyetlenegy



phthisis ignobilis sem volt ott. Én nem tudtam 
maiamnak megmagyarázni, hogyan kaphatna 
egy magus' születésű mell aszúkórságot, ’s 
ez iránt megkérdeztem a’ mellettem elmenő 
fürdői orvost, ki megijedve körülnézvén, kér
dező, hogy ördög van-e velem? Csak maga 
a’ herczeo’ tette fel kalapját, — minden egyéb 
nrak, még a’ kiselih fejedelmek is fedetlen fő
vel álltak július’ égető melege, szél ’s pornak 
kitéve, — ’s ott álltak két óra’ hosszáig moz
dulatlan , egy lépést sem bátorkodván. A’ her- 
czegnő egy élénk ’s kellemteljes dáma körül
já r t ,  egy két szót váltolt a’ vendégekkel: 
hanem a’ mi bárónknak e’ tisztelet nem jutott. 
Én magamon kívül voltam bámultomban, hogy 
egy illy beteges ’s szorongó ember, egészsé
gét ’s nyugalmát képes egy haszontalan hiú
ságnak feláldozni, ’s magát olly társaságba 
hekoldulni, mellyben ő szintúgy nem vétetett 
észre, mint én, ki kiviil álltam. Én káröröm
ből erősen benyomtam fejembe kalapomat, 
kendőmet szám elébe tartottam, hogy a’ bá
rót a’ por’ ’s szél’ veszedelmére emlékeztes
sem ; mert a’ báró’ a’ falon belül hozzám kö
zel állott, észrevette az én diaefai szabályo
mat ,  és irigy ’s nyugtalan pillanattal tekin
tett rám. Más nap beteg volt, valólag vagy 
képzeletben nem tudom, ’s ágyban maradt.

Ugyanezen báróval találkoztam én Páris- 
ban esteli mulatságban egy herczegnönél. Mi
dőn őt észrevettem : barátságosan hozzá men
tem , mert távolban örül az ember ha akarni 
(ismerősével találkozliatik. De ő mintha egy 
honunki fürdőben volna, hol a’ nemesek ma
gokat a’ polgároktól különválasztják — mintha 
sennyedékesek volnának — megfordult, ’s úgy 
tetteié, mintha engem nem látott volna. Én — 
jó kedvem lévén — elébe kerültem, kezem 
nyújtám neki, ’s üdvözlöm: „kedves báróm, 
én igen örvendek, hogy önt itt találhatom.“ 
így k e d v e s  b á r ó m - ó z t a m  őt egész est
vén keresztül fen hangon, ’s nem tágultam 
tőle. Midőn a’ partiek elrendéltettek, nem 
hagytam neki békét mig velem játszani le nem 
ült. A’ herezegné néhány pillanatra asztalunk
hoz is jött. Én felálltam, megfogtam a’ bárót 
kezénél fogva, ’s mondtam : ezen barátomat ’s 
földimet ajánlom kegyed’ jó indulatába, — ő 
utánam mindjárt a’ szeretetre legméltóbb 
minden földiéiül között. „Ön igen szerény“ 
felelt a’ herezegné. A’ báró olly örömbe ’s za
varó dúsba jött, hogy a’ lierczegné vele be

szélt, bár ennek nemessége 20 esztendővel 
fiatalabb volt mint maga, hogy ő — a’ nélkül 
hogy észrevette volna — kezével játékjegyeit 
félretolta. így le tt, hogy én őt a’ következő 
játékban elhagytam ’s ő nagy örömömre a’ 
partiét elvesztette.

Németből
(Folytatása m isitor,)

V ilit fjjp o lfjü r sü fj c s  h o í i s z c r e t c t .
( Vége. )

A’ kor’ szelleme is még sohasem hívott 
föl hathatósban világpolgári gondolkodás- és 
hatásra, mint jelenünkben. A’ keserű nemzeti 
gyiilölség, melly az ellenséges népeket az
előtt egymástól elválasztá, vagy örökös tusá
ban tartá, a’ polgárosulás és ez által okozott 
kölcsönös ismeretség’ következésében minden 
müveit nemzetnél vagy egészen eltűnt, vagy 
legalább szemlátomást enyhült, ’s a’ hazasze
retet, az emberszeretetnek nemes leánya, el
vesztette előbbi k i z á r ó  ’s v i s s z a t a s z í t ó  
sajátságát; a’ népek közt olly’ közel érintke
zések és közlekedési csatornák származának, 
hogy az eoyiknek java ’s kára, haladása ’s 
hanyatlása érezhetőleg, gyakran elhatározó- 
lag foly be a’ másiknak ’s csaknem mind va
lamennyinek sorsára. A’ közös emberi érde
kek , nemzeti különbség nélkül, mindenütt 
uralkodnak, éreztetnek ’s pártoltatnak. Bár
hol történt is az emberiség’ valódi érdekében 
haladás, az minden nemzetnél rokonérzelemre 
talál ’s örömmel tölt el minden jól gondolko
dót ; ha pedig hanyatlás vagy ráklépés törté
nik : fájdalom’ vonaglása futja keresztül a’vi
lág’ minden polgárosúlt népeit. A’ navarini 
csata', párisi júliusi napok, a’ catliolieusok’ 
emancipaíiója ’s a’ reformbill Angliában, d. 
Pedro’ győzelme Portugalliában minden nem
zetnél részvétre találtak, míg d. Miguel ’s VII. 
Ferdinand’ önkényes tettei, a’ hannoverai al
kotmány’ eltörlesztése’s hasonlók minden ha
zában fájdalmasan illették az alkotmányos sza
badság’ barátit. — Az itt említett tetemes ér
dekek mellett hátralép minden kisszerűbb, fő
leg csupán anyagi ’s átmenő, hazai érdek; 
’s csak a’ szűkkeblű fog kétkedni az utóbbia
kat ott, hol az egész emberiség’ haladásáról 
van szó, feláldozni. Minden, mágasb szelle
miségre emelkedett, ember érzi magában, hogy 
az egész emberiséget érdeklő rendszerek ’s 
történetek által élénkebb részvétre gerjeszte- 
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tik , mint egy csupán hazai, ele életkérdésre 
nem tartozó tárgy által. — Sőt e’ világpolgári 
irányzat a’ cahinetekben is jelszó lön ; a’ köz
béke’ fentartása azon főczél ’s legmagasabb 
szempont, melly az eoyes uralkodó házak’ér
dekeit hasonlíthatlanúl megelőzi.

A’ cosmopolitismus, a’ kifejtett értelem
ben, egyszersmind hazaszeretet is, de m a
gvasabb,  mint a’ közönséges, ’s f o l t é  t e 
lesei»!),  azaz: az egész emberiség’ érdekei
vel kellő öszhangzás által korlátolt, ’s ösz- 
szeütközés’ eseteiben azoknak engedő. ’S az 
előadottakból kitetszik, mennyiben dicsér
hető ’s ajánlható a’ sokaktól olly igen roszalt 
világpolgári irányzat; milly szépen összefér 
ez a’ honszeretettel, ’s mellyek mindkettőnek 
határai.

Miután a’ világpolgári érzelem az elmon
dott nézetek által eléggé meg van határozva: 
hátra van még némelly, talán nem gyümölcs
léién , nézeteket adnom a’ lionszeretetröl.

Lelkes Kölcseyink Parainesiséseben illy 
szavakkal buzdít lángoló honszeretetre: „Min
den erény önáldozattal já r , feláldozásával 
pillanatnyi kényünknek, megtagadásával ön
hasznunknak ’s nem ritkán hajlandóságunk’ 
vagy gyülölségünk’ elnémitásával: azonban 
minden áldozat kicsiny azokhoz képest, miket 
a’ hazának kívánni joga van. Mindent, a’ mit 
élted’ folyta alatt arczod’ izzadásában gyiij- 
íö tté l; mindent, a’ mit lángoló szerelemmel 
fűztél magadhoz, javaidat, kincseidét, házad’ 
népét és saját éltedet, naponként és pillana
tonként, érette fel kell szentelned. Mert tudd 
meg: e’ szóban „Haza“ foglaltatik az emberi 
szeretet’ és óhajtás’ tárgyainak egész össze- 
sége. Oltár, atyáid által istennek építve; ház, 
hol az élet’ első örömeit izleléd; föld, melly- 
nek gyümölcse feltáplált; szülőid, hitvesed, 
gyermekeid, barátid , rokonaid ’s polgártár
said ; egyről egyig csak egészítő részei an
nak stb.

Tocgueville , Amerikáról írt hallhatatlan 
munkájában, sokkal hidegebben fogá fel a’ ha
zaszeretet’ eszméjét, midőn ezeket írja:'

Van egy hazaszeretet, mellynek forrása 
főképen azon eszméletlen, önzéstelen ’s meg- 
határozliatlan érzelem, melly az emberi szivet 
azon helyhez köti, hol az ember született. E- 
zen instinctszerű szeretet összevegyül a’ régi 
megszokás’ ízlelésével, az ősök’ tiszleletével, 
a’ múlt’ emlékezetével; kik ezzel bírnak, úgy

kedvelik hazájokat, mint szeretjük az atyai 
házat. Ők szeretik a’ kényelmet, mellyet ott 
éldelnek, ragaszkodnak a’ tetsző szokásokhoz, 
mellyekben ott felnőttek, csiiggenek az em
lékezéseken, mellyeket ez nekik nyújt, ’s 
némi édességet tatainak az ott élésben, ha el
nyomatva is. Ollykor a’ hazának e’ szeretete 
felmagasztaltatik vallásos buzgódás által 's 
illyenkor csodákat látjuk azt előhozni. Ő maga 
is egy neme a’ vallásnak, ő nem okoskodik, 
ő hisz, érez, cselekszik. — Voltak népek, 
mellyek a’ hazát megszemélyesítették a’ fej
delemben , ’s arra vitték át az érzelmek’ egy 
részét, mellyekből a’ honszeretet áll; büsz
kélkedtek győzelmeiben ’s kevélyek voltak 
hatalmában. Volt idő, midőn a’ francziák né
mi örömérzéssel engedték át magokat a’ fej
delem’ föltételetlen önkényének ’s kevélyen 
mondának: ,,A’ világ’ legliatalmasb királya 
alatt élünk.“ Mint minden eszméletlen szen
vedélyek , úgy ezen honszeretet is inkább á t
menő nagy erőfeszítések, mint ezen erőfe
szítések’ folyvástisága által hat. Miután meg
menté a’ hazát veszély’ idején, gyakran el
hagyja azt veszni a’ béke’ ölében. — Míg a’ 
népek egyszerűk erkölcseikben ’s erősek hi
tükben , míg a’ társaság szelíden szunnyadoz 
a’ dolgok’ ó rendében, hol a’ legitimitás nincs 
még megküzdve: ott illyen instinctszerű lion- 
szeretetet látunk uralkodni.

Van egy másik, ennél észszerűbb honsze
retet, kevésbbé nemes, kevésbbé lobogó taláD, 
de termékenyebb és tartósai»!»; ez a’ világos
ság’ gyermeke, a’ törvények’ segélye által 
fejük k i, a’ jogok’ gyakorlásában hisz , ’s a’ 
személyes érdekkel összeolvadva végződik. 
Az ember átlátja azon befolyást, mellyet a’ 
közjó saját javára gyakorol; tudja, hogy a’ 
törvény neki megengedi ezen jóllét’ teremté
sére munkálni, ’s érdekeltetik hona’ jólléte, 
előbb mint egy neki hasznos dolog, utóbb 
mint önmunkája által.

De jön elő néha a’ nejnzetek’ életében 
olly időpont, midőn a’ régi állapot megválto
zik, a’ szokások lerontatnak, a’ hit’ megren
dül, az emlékezések’ varázsa elenyészik, ’s 
midőn azonban a’ felvilágosúltság még töké
letlen ’s a’ polgári jogok roszúl biztosítvák 
vagy megszorítvák. Az emberek illyenkor a’ 
hazát csak zavaros és kétes fényben látják, 
nem helyezik azt többé se»u a’ földben, melly 
szemeikben lelketlen rög lett, sem őseik’ szo-
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kásiban, mellyeket úgy tanultak ismerni, 
mint jármot, sem a’ vallásban , mellyröl két
kednek, sem a’ törvényekben, mellyeknek 
hozásában részt nem vesznek, sém a’ törvény
hozóban , kit rettegnek ’s megvetnek ; ’s vi
lágtalan és szűkkeblű önzésbe vonulnak visz- 
sza. Illy’ emberek lerázzák az előítéleteket a’ 
nélkül, hogy az okosság’ uralkodását elis
mernék, ők nem bírnak sem a’ monarchia’ in- 
stinctszerű, sem a’ respublica’ meggondolt 
honszerete tével, hanem megállapodnak e’ 
kettő közt, zűrzavar és nyomortól környez
ve. — ’S mit kell tenni illy állapotban? — 
visszalépni ? — de a’ népek sohasem térnek 
vissza ifjúságok’ érzelmeihez, mint egyes em
berek első koruk’ ártatlan kedvtöltéseihez; 
sajnálni lehet azokat: de újjá szülni nem. E- 
lőre kell tehát haladni és sietni, hogy a’ sze
mélyes érdek a’ hon’ érdekével a’ nép’ sze
meiben egyesíttessék, mert a’ hon’ önzéste- 
len szeretete visszahozliatlanúl elrepült. Tá
vol vagyok azon állítástól, hogy ezen czélé- 
rés végett, egyszerre minden embert részel
tetni kell a’ polgári jogok’ gyakorlásában. 
Csak azt mondom, hogy a’ legliatalmasb esz
köz, ’s talán az egyetlenegy, melly hátra 
van azon czéira, hogy az embereket a’ haza’ 
sorsa ismét érdekelje, azokat annak törvény- 
hozásában részeltetni.

Honnéí van, hogy az egyesült státusok
ban, hol a’ lakosok tegnap jöttek azon földre, 
mellyen lakoznak, hol nincsenek sem ősi szo
kásaik, sem emlékeik; hol először találkoz
tak a’ nélkül, hogy egymást ismernék , hol 
egy szóval a’ haza’ instinctszerű szeretete alig 
létezhetik; lionnét van, hogy mindenkit úgy 
érdekel a’ közügy, mint saját ügye? — onnét, 
mert mindenki, saját köréhez képest, munkás 
részt vesz a’ társaság’ kormányzásában. A’ 
nép’ embere, az egyesült státusokban, jól 
átlátja azon befolyást, inellyet a’ közjó saját 
boldogságára gyakorol; — olly egyszerű ’s 
mégis a ’ néptől olly kevéssé ismert eszme ! — 
Továbbá, ő hozzá szokott a’ köz jóllétet úgy 
tekinteni, mint saját müvét. Ö tehát a’ köz
boldogságban a’ magáét látja ’s a’ haza’ ja
ván nemcsak kötelesség- és büszkeségből 
munkálkodik, hanem hogy úgy mondjam, kí
váncsiságból is.“ —

így Tocgueville. ’S az önérdek’ befolyá
sát a’ honszeretetre érinti Kölcseyink is, mi
dőn tisztelettel említett Parainesisében, egy

kissé alább, így tanít: „Mi a’ haza, mint a’ 
legszentebb kapcsokkal egybe foglalt embe
rek’ társasága? ezerféle édes emlékezet,meg
szokás, h a s z o n ’ és szeretet’ össze font ér
dekei teszik azt a’ szív előtt kedvessé ; e’ tár
saság’ ideája egyesíti magában nemcsak bir
tokodat ’s birtokod’ és élted’ bátorságos vol
tá t: de az önérzést is, mellyet mint szabad 
ország’ polgára, magadban hordasz.“ —

Kiírtam a’ honszeretelről két fogalmat, 
’s csak azon egy megjegyzéssel terjesztem 
azt minden gondolkodó fej’ bírálata alá, hogy 
az első , egy nemeskeblű magyar költő’ fo
galma a’ honszeretetről, nagyobb részben í- 
genis költői ’s az emberi természetbe elvál- 
liallanúl beleszólt önzést csaknem egészen 
mellőzi: a’ másik ellenben, a’ honszeretet’ 
amerikai fogalma, a’ természeti ösztönt, melly 
tagadhatlanúl vonz bennünket szülő földünk
höz, ’s az érzelmi világot, mellyböl veszi 
kétségkívül alkotó részeinek jobb felét a’hon
szeretet, egészen figyelem nélkül hagyja. Itt 
is, mint mindenütt, középen van az igazság, 
’s tőle mindenki a’ szerint fog egyik vagymá- 
sik fogalomhoz jobban vagy kevésbbé közelí
teni, a’ mint hideg ’s higgadt ész’ vezérlete 
után szeret járni, vagy magát regényes!) lei- 
kesülés’ szárnyaira örömest bízza. ’S ha én , 
személyes énkiségemhez képest, az utóbbiak 
közé tartoznám is: azért nem volna szabad 
józanúl kárhoztatnom a’ hidegebb meggondo
lás’ embereit. Tóth Ijórinex.

H e r  in  i  n a .
■Nemet novella.

Az élet’ nagy könyvének minden lapján 
ezer mese ’s rejtvény van. Mind hasztalan i- 
parkodunk azon hatalmakat kiszámítani, mely- 
lyek egy cselekvés’, egy eset’ gyújtó pontjá
ban összefolynak. És mit, ha a’ sorsok fö
lött a’ vak történet’ keze uralkodik? — De 
ellenben gyakorta olly közönséges és szokott 
az esetek arczképe, hogy eszünkbe sem jut, 
mélyebb jelentésüket kutatni; és így megtör
ténhetik, hogy szemeink előtt a’ legrettentőbb 
cataslrophák történnek, velünk még nem is. 
gyanittatva a’kül- és belvilág’ összeköttetését.

Illy nemű volt az itt elmondandó történet. 
* * *

A’ birodalmi bárónak családi vára még 
egyszer elérni látszék azon fényes és életdús
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napokat, mellyek már évek óta néma ma
gány által voltak falai közül száműzve. — 
Az özvegy bárónő’ egyetlen leányát, a’ régi 
nemes ház’ utolsó csemetéjét egy fiatal, gaz
dagság és családtalan emberhez adni, volt a’ 
í'eu forgó kérdés. A’ menyekző’ ünnepéhez 
minden készen állott; — ’s a’ mint a’ meghí- 
vott vendégek egyenként megérkeztek, egyre 
nevekedett a’ zaj a’ vár’ folyosóin Vújonan 
bútorozott szobáiban.

Maya a’ természet látszék ez egybeke
lésnek kedvezni; mert a’ legszebb leo-tisztább 
nyári korány’ napja mosolyga be a’ magas ab
lakokon, és már több év óta nem díszlett olly 
szépen és dúsan a’ vár’ hátára dűlő kert, mint 
épen az idén.

Illy kedvező előjeleknél tiint föl az eskü- 
vés előtti nap. Már korán reggel várták a’ 
vőlegény’ megérkezését a’ városból ; — de 
az órák múltak, ’s ő nem érkezék. A’ regge
lizést nem lehete halasztani.

Ekkor az öreg bárónő, egy olly dáma,  
ki épen nem tudta szívelni a’ házi rend’ meg
zavarását, leánya’ lakfelére ment. A’ tükör 
előtt képzelé leányát; de mint lepéték m eg, 
mikor az öltöző szobát üresen ’s rendben ta
lálta mint tegnap hagyaték. A’ mellékszoba’ 
ajtaja csak be volt hajtva ’s így a‘ bárónő e- 
gész csenddel julhata a’ menyasszony’ háló 
kamarájába.
. Könnyű reggeli öltözetben ült a’ lány a’ 
kinyitott ablaknál, fejét elmerül ten lehajtva, 
— arcza halavány mint mousselin ruhája, — 
kezei henyén nyugodtak ölében. A’ reggeli 
szellő lassan lenge hajai között. Megijedve 
lépe hozzá az anya; de a’Jeány’ merő, erőt
len pillantásai semmit sem látszanak észre
venni a’ körűle történőkből. így állt az öreg 
bárónő néhány másod perczig mellette , látva 
hogy a’ menyasszony’ arczán nehéz nagy köny- 
nyek gördülnek alá.

„Hermina!“ kiálta föl utóbb, félelmes és 
gyöngéd hangon: „Mi bajod?“ Beteg vagy?“

A’ leány megijedve szökött fel, ’s felelet 
helyett hangosan ’s görcsösen sírva veté magát 
az anya’ keblére. Ez alig tudta, mihez fogjon.

„Jőj magadhoz!“ így vigasztalá öt. „Mi 
hajol? — Mi történt? — Alfréd’ elmaradása 
szomorít? — Ő bizonyosan eljövend. Tudod, 
csak tegnap este hagyta el a’ várost, — mi 
könnyen szenvedhete útjában éjjel némi aka
dályt.

„Oh nem! nem!“ sohajfa Hermina, ’s 
könnyűs arczát betakará fehér kezeivel, úgy 
hogy halvány arany haja újjain görgöttle. -  
„Alfréd nem oka könnyűimnek.“

,Hogy értelek, kedves lányom?* kérdé 
a’ bárónő. ,Még sem feledted el ama’ rút, sza- 
vaszegőt? Önmagadat akarod elemészteni?* 

„Nem! Legyen elég e’ könny“, felelt 
Hermina, szemeit görcsösen összesajtolva.  ̂
„Ezek legyenek utolsó könnyűim a’ liűtelen 
után. Hisz nem szabad többé sírnom ; egy új 
élet’ küszöbén a’ múltból ki kell vetkezni. De 
épen ezért akarom előtted, anyám, makitár
ni szívemet ’s lerázni fájdalmamat: érzem, 
csak így szabadulhatok meg tőle. Mint törek- 
vém, előtted elrejteni szívemet; hasztalan ; 
T- oh bocsáss meg, hogy búbánatom egy ré
szét magamnak tartám meg!“ És csókokkal 
borítá be az ellenébe jövő kedves anyai kezet.

.Örömest megbocsátok*, felelt csillapítva 
a’ bárónő ; „de szedd össze magadat; légy 
nyúgott; vagy indulatosságod ismét ágyba 
döntsön, mint akkor, midőn a’ gróf’ házas
ságáról első hirt kaptuk ?*

„Hisz nyugodt vagyok!“ felelt a’ meny
asszony erőtetett szilárdsággal. „Üljünk itt 
le ’s hallj mindent, anyám.“

Az öreg asszonyság egy támasz-székbe 
ült. Lábainál zsámolyon foglalt helyet Her
mina ’s bizodalmasan hajlott anyja’ ölébe.

„Hogy Camill elhagya“, így szólt lassap, 
fejét fájdalmason rázva — „nem az törtemeg- 
állliatatosságomat. Mélyebben, sokkal mé
lyebben feküdt fájdalmam. Csak te tudod a- 
nyám hova törekszik lelkem egész valójával. 
Hiszen te tanítál, hogy egészen és teljeseh 
át adjam magamat’s ne keressek egyebet mint 
hű szerelemmel dús szívet!“

,Oh igen!* sohajta közbe a’ bárónő; „a- 
tyád teljes súlyával érezteté velem a’ szere- 
lemtelen házasság’ terhét. Illy nyomortól a- 
kartalak védni.“

„Jól van! Nekem kedvezni látszék a’ 
sors“, — folytalá Hermina; hány szép elfe- 
ledhetlen órát éltem két év alatt, melly egy 
tavaszi hónap’ gyorsaságával repült el, — de 
csak azért, hogyannál kegyetlenebből tépje 
szívemet. Azon estve, mikor Camill Olaszor
szágba elutazása előtt búcsút venni jött, u- 
tolsó órában is édes andalgások között sétál
tunk a’ kertben föl és alá. Százszor kérdé tő
lem e’ haszontalan kérdést; fogom-e távolban
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is szeretni, — százszor eskiivék, hogy c s a k  
é n ,  e g y e d ü l  c s a k  én tuilom szívét ö- 
rökre betölteni. Olly indulatosan beszélni még 
solia sem láttam, 's épen ez okoza nekem 
szívszorongást. Bizodalmám olly nagy volt, 
hogy kételkedni soha sem tudtam. De most 
midőn ö sem bizék magában, mikor magát vá
dolni látszék — noha szája az ellenkezőt be
szélte, — ekkor félelmes sejdítés ment által 
keblemen. Aligha észre nem vette. Ajakain 
eskük forogtak.“

,Az eskiitörő !* szólt az anya.
„Végre mennie kellett. Ekkor kezeimet 

megfogta ’s a’ legnagyobb indulatig emelked
ve , ünnepélyesen ’s esküi hangon monda: 
Hermina, ha én elhagylak, tudd, hogy többé 
nincs szerelem, nincs hűség a’ földön.“ Itt 
egy kissé megállapodott a’ leány, azután nyu- 
godtabban folytatá : „Ezek voltak utolsó sza
vai ; kiszakasztá magát karjaim közül és a’ 
kerten át elsiete.“

,Igen — folytatá az anya — ’s három hó
nap múlva meghallok, hogy miután a’ nagy
bátya’ halálával szabad akaratává lön, a’mar- 
chesát elvette.4

„Nem akartam hinni“, felelt Hermina. 
„Félős rettegéssel kapaszkodtam a’ hamis hír’ 
lehetőségéhez. Végre a’ bizonyosság világos 
lön. — Ekkor egész életerőm le lön rontva, 
mert azon utolsó szavak égő vasként járták 
szívem’ legszentebb mélyét keresztül; nem 

í hittem többé szerelemben, nem hűségben 1 
Érzékeim összezavarodtak, — testem meg
dőlt a’ nagy fájdalom alatt. •— Csak neked 
köszönöm, jó anyám, hogy az életnek ismét 
visszaadattam.“

A’ bárónő nem tudott szólani, de hala- 
vány ajkait Hermina’ homlokára nyomta.

„Nem, hálátlannak nem szabad lennem, 
— szóla ez. — Alfréd is hálát érdemel. Ő 
több volt mint életem megmentője.“

,Ugy, édes leányom!4 — szólt az idős 
dáma ; — Alfréd egész szerelmedre méltó. Ha 
akkor épen nincs a’ fürdőben, nem menthet
telek volna meg. A’ többi orvosok mind le
mondtak rólad. Ekkor jött ő, ’s azon pillanat el
határozd javulásodat. Le nem irható gonddal 
ügyelt rád, éjjel nappal melletted virasztott 
’s ragyogó öröm beszélt arczárói, midőn gyó
gyulásodat hirdethető.

„Igen, édes anyám! — ő nemcsak az 
életnek, hanem önmagámnak adott vissza.

Midőn nyavalyám’ feledékenységéből fölébred
tem , kék szeme volt, mellyben az enyéim 
visszasugárzottak. Tudtam, hogy ismeretlen, 
idegen volt előttem, közelléte mégis leirliatlan 
jó érzést szüle bennem. Gyengének érzém 
magamat, de belőle új erő látszék belém szál- 
lani. ’S gyakran hosszasan ’s gyönyörrel néze 
meg. — Midőn kezét fejemre te tte, — külö
nösen; nem tudom, hogy érzém magamat. E- 
gészen átadva érzém neki magamat. — Midőn 
jobb öntudáshoz jöttem, fejtegetni kezdőm, 
honnan van illy nagy hatalma fölöttem, — de 
nem leltem más magyarázatot, mint irántami 
szerelmének titkos hatalmában. — Te is, 
kedves anyám, hasonló véleményt adál a’ do
logról.“

,Már akkor tagadhatlan vala, hogy sze
ret , — mondá a’ bárónő. Az orvos’ részvéte 
nem őrzi a’ beteget olly gyöngéd- ’s gon
dosan !4

„Alfréd’ szerelme bizodalmát ada a’ vi
lághoz, — folytatá Hermina, — bizodalmát 
az emberekhez. „Ezóta majd két év folyt le 
már ’s ö szerelmes föláldozással minden lépte
met őrizé, minden szeszélyem’ eltűrte, melly- 
nek gyengeségem oka. Egész szívem övé; 
gyakran, ha távol van,  úgy tetszik, gondo
lataim erőszakkal hozzá huzatnak. Nem lehe
tek nélküle, ’s gyakran mégis a’ legiszonyúbb 
kétkedés gyötör, Camill utolsó szavai által 
keltve löl, — mintha Alfrédban sem volna 
többé szerelem, — nem hűség!“

,Légy biztos, e’ nyugtalan állapot végé
hez közelít4, feleié az anya. Örömest mege
gyezek összekelésedben Alfréddal, mivel ab
ban egész boldogságodat látom. — Holnap 
egymáséi lesztek, — ’s azon kétes gyanúk 

eltűnnek.4
E’ pillanatban egy könnyű útikocsi gör

dült végig az udvaron. Anya ’s leány elha- 
gyák ülőhelyeiket ’s az ablakhoz mentek. Al
fréd barátságosan köszöne föl. Egy kis öt 
éves leányt emele ki a’ kocsiból, ’s azután 
gyorsan szűkeit a’márv ány lépcsőkön föl Her
mina’ ölelésére.

(Vége k ivetkezik .)

M a g y a r  j á t é k s z í n t  K r ó n ik a .

Jun. 25d. K o r o n a  és v é r p a d .  Különös sze
rencsétlenség fekszik e’ színművön. Valahányszor ad
ják , mindig alább száll becsében. Eleinte, VIII. Hen
r ik ’ szerepét kivéve, mind a’ szerint adatott, miként azt
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Budán láttuk ; de Lendvay’ hanyagsága miatt Ethel-
wood’ szerepe nem emelé fel az előadást, mint egyéb
kor. Utóbb Ethelwood’ ’s egyszer Howard Katalin’ 
szerepe is más kezekre jutott, mind gyengébbekre, mint 
előbb. Most már hozzá járulván a’ darabnak csökkent 
hitele, az igen gyéren látogató házban árnyékát látjuk 
annak, minek eleinte olly megrázó hatása volt. Lend- 
vavné (Howard Katalin) ma is szorgalommal ’s részen
ként jelesen játszott , a’ kulcs levetés- ’s gyürúhuzás- 
kori habozás’ kitüntetésére több gondot fordított, mint 
elébb ; de ezen nehéz szerepnek minden elemeit nem 
találjuk fel játékában, nem azon összhangot, mellybe 
azokat hozni kellene. Katalin h iú , nagyra vágyó : de 
nem aljas elvetemedett. Azon kaczérság, mellyetLend- 
vayné’ helyenként kitüntet, nem illenek hozzá. Midőn 
Ethelwood őt^áz ablaktól elvonja, visszatekintéseinek 
nem kell olly sünieknek, nem nyilvánosokuak, nem 
Ethelwoodtól is olly könnyen észrevehetőknek lenni : 
Ezen visszatekintésekben már rejtezni kell egy mély 
bűnterhes gondolatnak , melly csak idejére vár, hogy 
tetté válhassék. Midőn e’ szavakat mondja : „Vigyázz, 
hogy palotád jobban tessék, mint e’ sírterem.“ Szinte 
ki kell ezen gondolat’ borzasztóságának hangzani a’ 
szavakból. L. azokat csípősen mondta inkább mint 
mély jelentéssel. De ezek csak egyes helyek ; termé
szetesen kedves volt ellenben a' felébredési je lene t, 
meghatók réműlése és ijedelmei. — Szentpéteryröl 
fájdalommal kell ismétlenúnk a’ többször mondottakat; 
neki az illyen szerepek nem valók; hangja, bármit te
gyen, tökéletesen elhagyja öt. Egressy igen jó l adta 
Budán e’ szerepet. Fáncsy Ethelwoodot csaknem hibát
lanul; de kevés lélekkel, ’s ha valamennyire láttuk 
benne a’ féltékeny, aggodalmas szeretőt, nem eléggé 
a’ réműletes boszuállót. Hibásak véletlen megjelenései 
is. Nem, vagy nem mindjárt kellene láttatnia, ’s ő 
csaknem szembe jő ki Katalinnal ’s a’ király’ háta 
megett ugyan; de annak kísérőitől tökéletesen látta
t ik;  ha azok szemüket nem hányják. Sötét nem volt, 
mert ekkor képzelnők, hogy nem láttatik a’ távol- 
esőktől. Vagy olasz fa l, vagy kép szolgálhatna rejté- 
sére , midőn Katalinnak vérpadot súg fülébe ’s eltű
nik. Igen gyarló volt a ’ scót követ ’s az illy kicsiny
ség is , ha roszúl megy, igen alkalmatlan. Vélemé
nyünk szerint legjobb yolna a’ régi szerepkiosztáshoz 
visszatérni, vagy ha az Lendvay’ távolléte ’s tán ma
radása miatt nem lehet, Egressy játszaná Ethelwoo
dot , Fáncsy vagy Bartha a’ királyt. F".

Jun. 26. Udvarhelyi ól.’ jutalmául került először szín
padra Ve s z i a ’ s z ü z e ,  Spontini’ operája 3 felv. ford. 
Szerdahelyi által. Ezen előadás, fájdalom, nem tarto
zott a’ sikerültek közé. Schodelné virtuositással ábrá
zold ugyan ’s éneklé Jú liá t , ’s Dériné ez úttal mint 
főpapné helyén volt: játéka szóló, ’s éneke, hangjá
nak még hatalmában levő fokain mozogva, zengő és 
kifejezéssel ható : de fő vivői az operának, az asszo- 
nyi különszerepek és karok’ nagy szépségei mellett 
is , a ’ férfiak’ ’s e’ részben nincs kedvezőt mit mon
danunk. Liciniusnak (Erkel) uralkodnia kellene a’ tör
ténet felett; de ez a’ triumphator alázatos volt és 
hunnyászkodó ; e’ szerelmes bátortalan, ügyetlen; a’ 
lelke’ elkeserültébeu törvény és pontilex ellen kitörő
nek indulata tanult volt es gyenge: ’s mind ez nem
csak játékban, de énekben is. E’ hatalmas, e’ szív- 
rázkódtató hangok, minden erejüket veszték. Az első 
recitative és duó elég lármás vo lt, de nem a’ kebel’ 
mélyiböl fakadó; a ’ diadalscena fenség nélküli, a’ 3. 
felvonási duó érthetetlen. Szerdahelyi’ (Cinna) éneke 
heves volt, nem hév; merész, de a’ mellett nem sza
batos ; a’ kiejtésben minden Ó-ből É lett ; mozgásai 
uem nemesek , a’ palásttal bánás a’ botránkoztatásig 
ügyetlen. Az első jelenésben az olly szűkén ’s kes- 
kenyen volt teste köré tekerve, hogy a’ tagok’ szabad 
mozgását, szemre legalább, gátlaná, ’s úgy lóga le

egyik szárnyéka, mint egy törülköző. Ajánljuk e’ sok
nemű ügyességekkel biró, igen szorgalmas színészünk
nek , hogy a’ romai costummel bánást stúdiumává te
gye. Udvarhelyi (főpap) gyenge volt a’ 3. felvonás’ 
duója’ mélyebb lépcsőin, ’s éneke, correct ugyan , de 
hajlékonyság ’s árnyéklat nélküli. Karok és orchester 
jók . — Ä» W?%

Jun. 27d. H a r m i n c z  év e g y  j á t é k o s  é l e 
t é b ő l .  Színj. 3 szakaszban. Fordít. Jakab István .— 
Meglehetős hatású darab , noha ismét egy szerfelett 
nemes szív’ rovására. Amália, néhány pillanattal az es- 
ketés után , megtudja, hogy jegyese , ’s most már 
férje alávaló gazember ’s mégis mindváltig vele ma
rad. Szerelem-e ez vagy kötelesség? Ha szerelem, 
igen állati lehet, ha kötelesség, balúl vau értve, ’s 
annak inkább fanatismusa csak ; mert illyenre egy be
csületes , erényes asszony sem köteleztetik , kivevén, 
ha a ’ tévedettnek megjavítására biztos remény volna, 
a’ mi itt nincs, sőt valódi törekvés sem mutatkozik. 
Az előadás a ’ jobbak közétartozik. Jelesen, minden 
változatokhoz híven adá Bartha a’ harmincz éves já 
tékost , valamint Megyeri a’ fornlor ’s szinte játékba 
elmerült Warniugot. Kisebb tartalmú szerepeiket jól 
vivék Laborlalvi 11. (Amália) és Szentpéteri (Reupen).

Jun. 28d. V e s z e d e l m e s  n a g y n é n e ,  másod
szor. Az előadás most még kerekebb, összevágóbb volt, 
mint az előszöri. Említenünk kell a’ főszerepeken kí
vül Szilágyit, ki az öreg, testben és lélekben megfá
sult , nehézkes Bolzmaunt igen mulatságos alakká sze
mélyesítő. F*.

— Feleletül a’ Természetnek. “ —
1838. jun.’ 29. tartatott szülészeti választoltsági jegyző- 
könyvi kivonat. — Jelentés tétetvén ez alkalommal az 
iránt: hogy a’ „Természet“  czinui folyóirat’ 26dik 
számának „Literatúrai világ“ czikkelyébeu —r — ál
tal , volt igazgató Bajza József úr, olly, nem tudni 
honnan merített, alaptalan ráfogásokkal bántatik, mik
nek valótlanságát a’ közönséggel tudatni a ’ szinészeti 
választmánynak kötelességében á l l ; meghagyatott a’ 
választottsági jegyzőnek, hogy egy részről azon állí
tás’ helytelenségének fölvilágosításául, mi szerint az 
eddigi igazgató a’ színdarabok’ átvizsgálásának nap
ró l napra lett halasztásával vádoltatik , tegye közön
ségessé . hogy a’ színi darabok’ átnézésével Bajza úr' 
igazgatósága’ idejében, uem ő maga kirekesztöleg, 
hanem egy három tagból, nevezetesen Fáy András, 
Kosty Albert választottsági tagokból, ’s a’ nevezett 
igazgatóból állott küldöttség foglalkozott, ’s azoknak, 
hónapokra terjedő tunyaság’ méltatlan czimével illeté- 
se , magát a’ közlőt bélyegző rágalomnál egyébnek 
nem tekintethetik , annyival inkább , mivel az e’ rész
ben megbízott választmány , a ’ színház körüli egyél 
tömérdek foglalatosságai közt ,  ’s néha a> könyv-vizs
gálói hivatalnál is történt fennakadások miatt, a’ bea
dott színmüvek’ átnézését, gyorsabban, ’s pontosab
ban alig eszközölheté; más részről pedig arról is ér
tesítse a ’ közönséget : hogy a’ szinészeti választmány 
akkor, midőn jövendőre nézve a’ darabok’ átnézését, 
önmagának tartotta fenn, Bajza József úrnak a’ szín- 
birálóságba befolyásról nyilvánított lemondását, nem 
hogy készséggel fogadta volna, hanem ebbeli, az 
ügynek több tekintetben csaknem nélkűlezhetlen rész
vétét tovább i s , és ismételve kikérte; — többnyire 
legye azt is nyilvánossá: hogy a’ szinészeti választ
mány a’ miilyen ellensége minden visszavonásnak, és 
pártra szakadásnak: más részről, olly igen óhajtja, 
hogy a’ hazai Írók ezen minden becsületes keblű ha
zafinak , nem vakbuzgóságból, hanem m egtisztult’» 
józan érzésből keletkező, pártolására méltán számo ó 
zsenge intézetet, ne a’ viszálkodások , hanem a’ ná
lunk, szintolly mértékben hiányzó, m iit szükséges 
egyesülés’ czélpontjáúl tűznék ki magok elébe. K i
adta B á l l á  E n d r e ,  részv. vál. jegyző.

Kyomatik Budán» a’ magyar hír. egyetem’ betűivel.
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N é h á n y  s p a n y o l  c a r l i s ta ,  h a d f i t ’ 
a r c s le é p c .

(Carlista források után.)

I. Sí on Se b a s t i a n .

Közvetlenül Bilbao’ megszabadítása után 
Vilareal, Don Carlos’ seregeinek akkori fő- 
parancsnoka, olly veszélyesnek tartá helyze
tét, hogy elbocsáttatását kérte. Sokáig* 1 ta- 
lálgaták: ki lehet utódja, ’s irigység és fél
tés törekedtek azon helyet, a’ mennyire le
het, kellemetlenné tenni. Hogy azokat el
némítsa ’s a’ pártosságot fojtsa Don Carlos 
Don Sebastian infantot nevezé ki a’ helyre. 
Ez általános megelégedést szült, a’ herczeg 
pedig már is hehizonyítá, hogy kötelességei
nek eleget tud tenni.

A’ sereg’ vezérlését átvévén, azt na
gyobb részint újra alkotá. Hazafiai’ többsé
gének, szokásának ellenére nem hátráltatja 
öt kevélysége tulajdon hibáit megismerni; 
sőt örömest fogad el tanácsokat ’s használja 
is azokat; ha terve kész, azt gyorsan és el- 
határozottan hajtja végre.

Don Carlos és Don Sebastian között ezen 
rokonság áll: — Maria Theresa, beirai ker-

czegnö) portugalli VI. János’ leánya, Don 
Pedro’, Don Miguel’ és Don Carlos’ nejének 
nőtestvére, félhez ment Péter infanshoz, ki 
Gabriel herczegnek, Don Carlos’ nagybáty
jának, fia volt. Az infans meghalt jul. 4. 
1812., az itt szóban levő fiút, Gabriel Sebes
tyént, hagyva maga után.

Bourbon ’s braganzai Don Sebastian 
Gabriel szül. novemb. 4. 1811. Most a’ Jo- 
hannita rend’ nagy priorja ő , ’s procuratio 
által april. 7-kén, tulajdon személyében máj. 
23. 1832. jegyezteték el ’s kelt öszve Maria 
Amalia herczegnövel, ki I. Ferencznek, két 
Sicilia’ királyának, leánya ’s a’ spanyolor
szági Christina’, uralkodó királyné’ testvére. 
Nagysága a’ középszerűnél kisebb, de bár 
testre törpe, vitézsége’, nyíltsága’ ’s honsze- 
retete’ tekintetében óriás. Arcza nagy okos
ságot árul el ’s igen szépnek volna mondha
tó , ha jobb szemén hibás nem volna. Teste 
nagy munkásság’ jeleit adja és jó sok fárad
ságot képes kitartani; — bátor és jó lovag
ló ; magaviseleté igen szerény ’s mind a’ her- 
czeget mind a’ finoman nevelt embert azon
nal elárulja.

Don Sebastian tüzes mérsékletit ember 
4
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’s az angolok’ kérlelhetetlen ellensége. Azon 
befolyásnak, mellyet ő és a’ leoni püspök 
gyakorol Don Carlos felett , köszönhetni, 
hogy a’ durangoi ismert határozat’ rendkí
vüli szigorúsága már régóta meg nem szeli- 
dítteték. Mondják, Don Carlos maga ki a- 
karja sokszor a’ vérengzést kerülni, Casa 
Eguia, Villa R eal’s mások is szinte a’ kegy
hez hajlandók, de a’ herczeg ’s a’ praelat 
kérlelhetlenek e’ tekintetben.

II. inadéira gróf.

Magas eredetű ’s nagy befolyású portu- 
galliai ember van mint segédnök az infans’ 
tiszti karánál. Ezen tiszt, paire, kit dón Mi
guel neveze ki, don Alvaro néven ismerete
sebb, ki Madeira szigetét, mellynek kormá- 
nyozója volt, az egész portugali had alatt vé
delmeié ’s uralkodójához híven, az evora- 
inonteí egyezkedés után , vonakodott a’ reá- 
bizottat előbb kiadni, míg uralkodójától ön- 
kéziraíú rendelést nem kap. Ez meglön; ’s 
a’ gróf olly becsületre kapott minden párt e- 
lőtt, hogy az új portugali kormány hivatalá
ban maradásra kérte meg , ha előbb a’ hó
dolati esküt leteszi; de ő ezt megtagadd ’s 
inkább önkényes száműzésbe ment, mint „az 
usurpationak“ hódola.

•Ezen portugalfi fő tehetségű ’s legügye
sebb tisztnek tartatik. A’ félszigeti háború
ban, Wellington alatt, mint őrnagy szolgált 
a’ 11. és 23-dik portugali ezrednél, honnan 
egy angol tábornok’ tiszti karába téteték ál
tal. Több rend és kitüntetés által jutalmaz- 
taték meg, ’s paranosolója halálos ágyán adá 
tiszteletből neki kardját, mellyet a’ gróf ma 
is visel.

Munkás részt vön az oportoi 1828-diki 
forradalomban , honnan Montevideóba hajó
zott, mint egy portugali hadosztály’ tábori se- 
gédnöke, mellyet utóbb maga vezérlett.

A’ spanyoloknak, közmondássá vált, hi
degsége minden olly idegen iránt, ki hadi- 
seregöknél magas és független polczra jutott, 
meggátold mindeddig a’ madeirái grófot maga’ 
kitüntetésében Carlos’ ügyénél, — de közön
ségesen hiszik, hogy dón Carlos gyakran 
használja ezen tiszt’ tanácsát.

Madeira gróf 42 éves, 5 láb, 10 új (an
gol mérték) magas és igen kellemes külsejű. 
Haja világos színű, bőre eléggé fehér, úgy

hogy inkább angolhoz hasonlít mint spanyol
hoz vagy portugallihoz.

(F o ly ta tta tik .)

B u j a s e n y v  ’s  r ü h  e l le n i  t ö r v é n y e k
Iiém elly szomszéd statusokban.

A’ polgári társaság’ minden egyes tagjá
nak kötelessége hatása’ körében szorosan 
vizsgálódni, mi árthat, mi használhat haza- 
fiainak, miképen lehessen azt elhárítani, ezt 
eszközölni, ’s vizsgálata’ siikereit közhírré 
tenni; a’ törvényhozó hatóságé pedig ébren 
lenni, azt, minek káros volta megmutattatik, 
ha lehető elhárítni, ha ez nem lehet, árthat- 
lanabbítni; a’ hasznos és jót pedig eszközöl-! 
ni ’s eszközöltetni. — Orvosnak hatás és bu- 
várkodás-köre a’ testnek jó léte, erre nézve 
tehát tartozik ő mindent, mit egészség’ ü- 
gyében mint ártót vagy haszn' st elismer, 
közleni, ha független, mint ember és hazafi; 
ha pedig felfogadott rendes orvos, mint ez u- 
tolsó is. Egymást éri az illy közléseket fog
laló értekezés, és külföldön az ezekhez sza
bott törvény is, főképen bujasenyv, helyte
len — egy gyermekből másikba ál tál vitt — 
himlőótás , gyógyszerekkel! visszaélés, rüh,  
bujasenyv és több illy a’ népek’ erejét 
lassan de bizonyosan emésztő roszak’ ii- 
gyében, mellyek ha ki nem irtatnak, szá- 
míthatlan , az e’ kútfőkből eredő, bajok
kal úgy elárasztják a’ népeket , hogy e- 
zek végre erejökbőL ’s valújokból kivetkez
tetve csak azt fogják bizonyítni: mivé lehet 
elfajulás által az ember, a’ természetnek? e’ 
földi remeke milly rúttá; ’s u ra , milly szá
nakozásra méltóvá lehet. Olvastunk mi is lap
jainkban illy tartalmú értekezéseket, sőt ma
gam is 1835. Tud. Gyűjt. 12 köt. illy czím a- 
la t t : ,,a’ betegségek’ okairól századunkban“, 
’s 1837. Társalkodóban: „mire van szüksége 
a’ hazának most, midőn az ész halad, a’bol
doglét pedig hanyatlik“ czím alatt. — Az em
lített bajforrások egyebeit itt elhallgatván, 
csak a’ riih és bujasenyvről szólok, melly 
iránt többek után újabb időtlen Würteinberg 
a’ vándorló ’s tisztasággal keveset gondolni 
szokott mesterlegények, szolgák- és zsidók- 
végre rabokat illetőleg illy törvényeket ho
zott:

A’ vándorlani akaró kezéhez nem vehe
ti vándor-levelét, míg illető kerületi orvos-
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tói bizonyítványa nincsen riilitöl*) ment léte 
felöl; mit ez orvos dij nélkül tenni tartozik 
ha rendes, ha nem, 12 xr. pp. a’ díja a’ sta- 
tus-cassából; a’ vándor-könyvbe i s , de a’ 
kerületi jegyző könyvbe is iktaítatik a’ riih- 
töl ment lét. Ha valaki rühösnek találtatik 
épen a’ határszélen, midőn idegen földről be 
akar menni W .be, visszautasíttatik: ha pe
dig belföldi, nem kapja kezéhez a’ vándor
könyvet , míg meg nem gyógyul. A’ gyó
gyítás kinek-kinek honában történjék tulaj
don költségén, vagy ha ez nem elég, a’ stá- 
tus-cassából. E’ végre minden gyógyinté
zetben különös osztály legyen- a’ rühösök’ 
számára, szükséges fürdővel stb. ’s a’ gyó
gyító orvos adjon bizonyítványt a’ helyre ál
lott egészség felől. Ha valaki’ könyvében 
nem történnék említés a’ rüh felől, azonnal 
történjék a’ vizsgálás, ’s ha ez által rühös
nek találtatnék, akadjon meg útjában míg 
meggyógyul. A’ vendégfogadók, ’s mester- 
legény-szállók’ tulajdonosai is tartoznak ii- 
gyelni a’ jövők menők’ ebbeli egészségére, 
ezekre pedig, valljon teljesítik-e ebbeli tisz
tüket, a’ czéh elöljárói vigyáznak. Ha va
lami az eddig rendeltek közül elmulasztatik, 
egyenes büntetésen kiviil a’ következtetett 
költségek’ viselése is vár a’ bűnösre. — Min
den helység’ hatósága tartozik a’ kerületinek, 
ez a’ megyeinek, ez pedig minden hat hó
napban a’ belső ministeriumnak az említett 
rendeletek’ teljesítéséről, sükereiről, szük
séges javításokról stb. számot adni.

A’ foglyokra nézve rendeltetett, hogy: 
riiliös foglyok’ számára különös kamrák ren
deltessenek ; ezek’ bútorai gyakran lúgoztas- 
sanak, ’s mindenkor ezekben maradjanak; 
tisztaságra a’ kitelhetésig ügyeltessék, ’s ez 
iránt erős felelet’ terhe alatt álljon az illető 
de főképen orvosi hatóság; mindenki azon
nal a’ befogatáskor vizsgáltassák meg, vala
mint akkor i s , midőn más helyre küldetik 
fogságba, vagy hozatik. Az illy kiütésről 
gyanús beteg azonnal a’ rühösök’ számára 
szánt szobába vitetik. A’ fogoly, melly más 
helyre küldetik, elindulta előtt, utján min
den álláshelyen, és megérkezéskor a’ ren
delt helyen vizsgáltassák m eg, és minden 
feljegyezve közöltessék az illető hatósággál,

*) Szükségtelen ismételés’ elkerülésére a’ bujaseny- 
vet elhallgatva csak a’ rüliöt említjük.

hogy ha valami új rendelet, vagy mulasztás 
miatti észrevételnek helye lenne, azonnal 
megtörténhessék. Ezek az 1829. febr. 3-ki 
törvények, mellyek 1831. és ez után is meg- 
erősíttettek és szoríttattak. Hasonlók a’ Ba
jorország és más országokéi. Lássuk már, 
valljon, miután nálunk fel sem veszszük a ’ 
riihöt, hanem csak egyszerű bőrtiszíátlan- 
ságnak tartjuk, mellyet csípős fürdő, kenőcs, 
hashajtók , kemencze’ heve stb. által a’ bőr
ről elhajtani elégnek tartjuk, arról pedig, 
hogy a’ rüh ellen hasonló rendszabások té
tessenek szó sincsen, felesleges-e ama’ szor
gos gondoskodás a’ rendőrség’részéről, vagy 
talán nekünk útmutatásul szolgál, hogy mi 
így tegyünk? Vizsgáljuk a’ rüh’ természe
tét, ’s ha ez a’ bőrről gyökeres gyógyítás 
helyett épen nem vagy csak idétlenül hajta- 
tik e l , az emberiségre nézve gyászos követ
kezményeit a’

folytatásban.

/> r. Ivanovics.

j'}p (;j ra m m a k .
I.

Szép szavaim, ha hiú volnál, csak puszta hízelgés; 
Szent és tiszta valók, lányka, ha érzeni tudsz.

II.
J ó ,  mint a’ kegyelem, gyönyörű vagy, mint az a -

ranyszál:
Egy hiba van benned, N ellike: nem vagy enyém,

III.
Kértelek a’ sorstól ’s az megtagadott; de helyetted 

A’ mit nem kértem , bút ada ’s szlvbeli kínt.

IV.
Láttalak álmomban: harag ült szép homlokod’ élén 

’S egy csókom haragod’ fellegit elzavará.
Ébren csókollak most és te haragra sötétülsz :

Oh mért álmodnom nem lehet ébren a’ k é jt!

V.
Mondtam áz ésinek : hagyd! a* szívnek: sz ív! ne 

.. szeresd őt.
’S e’ diadalmim közt boldogan élek-e? nem.

VI.
IJúsongtam ’s nevetél. Nevetek most és te kesergesz. 

Ah mosolyogj és én visszacserélem a’ bút.
Csahu.

A ’ k ö n y ö r g ő .
Templomban buzgón térdre hull 
A’ lány , ’s szemén 
Ragyogva viszsugárzik az 
OUári fény.

4 *
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Imádkozása közben oily 
Szép , oily szelid ;
Körül ragyogta homlokát 
Az égi hit.

Oh vajha felsohajtana 
E’ nemzetért,
’S bocsánatot könyörgne le 
Sok büniért:

Meghallgatná talán az ég 
Őt, angyalát, , ,
És földeritné szebb jövő’
Várt hajnalát!

Beöthy Zsigmontl.

H e r r n  i n ti.
'N ém et novella.

( Vége. )

Még délelőtt volt, mikor Alfréd szobá
jába , a’ vár’ balszárnyán visszavonult. Nyu- 
godt-boldog embert ábrázolva ment végig a’ 
corridoron, — de alig1 zárta be maga után 
az ajtót, nyomban levető kalapját és nyak
kendőjét ’s iró asztalához rohanva a’ követ
kező sorokat irta.

G .. v é ro l t ,  máj. i5 . »855.

Az idő szorít. — Holnap házasságom’ 
napja van,  tudod, barátom! — De ha az 
esztelen sors jobban játszik mint én vagy te, 
akkor nem a z ! Azért sietve a’ legszüksége
sebbeket !

Eléé áldozat-, fáradság-- és önuralkodás
ba került — míg- e’ czélhoz jutottam, — ’s 
tudom minő díj van kitéve. Most ez utolsó 
perczben hagynám-e oktalanság- miatt kicsúsz
ni kezeimből? — Abból mi sem lesz!

Midőn teg-nap estve, elutazni akarván, 
Emíliához jöttem, megtagadó tőlem a’ gyer
meket. A’ manó tudja, ki árulható el előt
te Herminávali viszonyomat. Eddig- csak azt 
tudá, hogy gyógyításom alatt van. De most 
mindenről tudósítva volt. Alig képzelheted, 
minő jelenetet ada. Pirongatás, kérelem, 
fenyegetés , könyűk, röviden minden asszo- 
nyi fegyver, mozgásba téteték. — Az ostoba 
valóban azt vélte, hogy elveszem. Épen ez 
volna az igazi parthie egy orvostanárnak, a’ 
ki haladni akar, — varró leány! Sem ész, 
sem gyöngédség nem akart használni.

Végre erőszakkal kellett a’ kis Bertát 
tőle elragadnom; mert tudod, mennyire be 
van tervembe szőve a’ gyermek. De egész 
odáig volt ingerelve. Nyomban kocsit bé

relt, hogy utánam jőjön ’s itt a’ várban ze
nebonát üssön. Ezt szolgálójától tudtam meg. 
Kocsisát jó borravalóval alig tudtam arra 
bírni, hogy más útra térjen vele. Ő sem u- 
tat, sem tájékot nem ismer, ’s így az éjjel 
ki tudja hová viteték.

De ez soká nem tarthat; félek, hogy hol
nap után, holnap itt terem. Ezért módot kell 
találnod ; másra nem bizhatom magamat. Ipar
kodjál minden módon visszatartóztatni. Mondj 
neki a’ mit akarsz, én mindenben megegye
zek; csak a’ tett múlt legyen el, — a’ többi 
a’ mi gondunk lesz.

Még is itt Herminánál a’ legroszabb e- 
setre biztosítanom kell magamat. Még nem 
tudja, hogy a’ kis leány, kit eleinte mind
járt úgy megszerete, gyermekem. Ezen föl
fedezésnek később kellett volna történnie;
— de tervem megváltozott. Még ma kell 
tudnia. De az óvakodás szükséges!

Hermina gyengébb mint valaha; aszkór- 
sága rövid idő alatt szörnyű előmenetelt tön. 
Fél évig nem élhet már. Egyszer magnesi 
álmában megkérdezém halála’ideje felől. Azt 
mondá, minden összezavarodik szemei előtt, 
semmit sem lát világosan. Tehát teljes biz
tossággal nem dolgozhatom. Először is ide
geit kisértem meg, képesek-e olly nagy in
gerlést kiállani. A’ többivel nem törődöm. 
Herminát teljes hatalmamban bírom. — Azon 
vallomást, rnelly többé el nem mellőzhető, 
úgy festendem előtte, mint őszinte szerel
mem’ új tanúbizonyságát. Nem is sejdíti ter
veimet. De csak haljon meg egyszer és én 
legyek a’ jegypénz’ birtokában, — akkor mind 
bámulni fogtok minő életet élend Alfréd. Azon 
Alfréd, kit egy nyomorú adományosné ha
lotti ágyán szült; — a z , ki a’ koldus-utcza’ 
egyik barlangjában nevelkedők; — az, ki 
mint diák, idegen ajtók előtt ette levesét;
— az , ki ezerszer bókolt a’ porig a’ rang és
gazdagság elő tt; — a z .......

Minő ostobaságokat firkáltam ide. Hi
deg nyugalomra van szükségem ’s tűzbe jö 
vök. Ne aggódjál tovább róla; — csak adj 
tanácsot. Egészen barátságodra, — haszon
lesésedre építek, — értesz? Az órák szá- 
m ítvák.. Mindjárt ebéd után egy követet 
küldök hozzád e’ levéllel — — “

Itt félbe kellett Alfrédnak szakasztania, 
mert az ebédharang’ barátságos hangja ér
kezők meg. Minden pillanatban meglepethe-
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ték Herminától. Ezt mellőzendő, hamar rend
be szedé magfát, ’s elhagyá a’jól bezárt aj
tajú szobát. Alfred az elsők’ egyike volt az 
ebédlő teremben, arcza igen vidám és telje
sen elfogulatlan.

* * *

Vége lön az ebédnek. Kényelmesen ká
vézott a’ kertben a’ társaság egy gesztenye- 
fa alatt, melly zöld karjain ezer virágkoszo
rút ringata. A’ nap villogva tiikrözék vissza 
az ezüst ivó edényekből ’s a’ kék aetherben 
láthatlan pacsirták’ éneke zengett. Minden 
egy kedv és vidámság volt, csak Alfréd Iát- 
szék nyugtalanul követni a’ társalkodást. 
Ajakai körül boszonkodás’ vonala láttaték, 
’s szeme gyakran fordúla állhatlanul át meny
asszonyához. De még nem vélte a’ jó pilla
natot elérkezettnek.

Ekkor a’ kis Berta vidáman szaladt az 
asztalhoz ’s Herminának gyermeki örömmel 
adott egy százszor-szépet által, mellyet épen 
most szakaszta le. Hermina megcsókolá ér
te, azután fölkelt ’s Alfrédhoz lépe , ki egy 
kevéssé félre ülve, te tte ié , mint ha zigarója’ 
bodor füstének vizsgálatába merült volna el.

„Ma igen szórakodott vagy, Alfréd!“ 
mondá Hermina. „Jőj , kérdezzük meg a’ 
világ’ oraculumát, jó vagy rósz napokat a- 
dand-e a’ jövendő ?“

,Hogy gyönyörködhetel illy gyermekség
ben ; — viszonzá . Alfréd. Minden , még a’ 
legkisebb balvélemény is, ártalmas. Tulaj
don szívedet kérdezd meg,  a n n a k  k e l l  
megmondania, mit rejt számunkra a’ jövő. 
Minden más jóslat ostobaság.*

„Tehát kételkedel bennem ?“ kérdé re
megve a’ leány.

,Nem, Hermina! Tudom hogy szeretsz. 
— De ezen szeretet kiállaná-e a’ komoly ki- 

•sértetet is?‘
„Az istenért, Alfréd, igazán gondolod 

ezt?“ szólt Hermina összeborzadva ’s kezét 
Alfréd’ karjára bocsátva le. „Szólj, Alfréd, 
valóban komoly kérdésed ez ?“

,’S miért ne volna ollyan?— Gondoltál-e 
valaha arra, hogy akkor is , ha érettem, — 
ha általam kényteleníttetnél szenvedni, sze
relmed egyre olly erős és vidor maradna, 
mint ma. Gondoltad-e ?* — Míg Alfréd e’ 
szavakat lassan mondá, zigarrója’ égő he
gyét Hermina’ kezére nyomta, melly egyre

karján nyugodott ’s hiúzi szemekkel kémlelé 
arczát. A’ lány még arczát sem vonta el. 
Mintha csendes egyetértésből történnék, át- 
engedé kezét a’ fájdalmas tüzpróbának ’s 
szemtakarói csak lassan remegének mint a’ 
mimosa’ megérintett levelei.

Gyors és titkos volt a’ párbeszéd. Senki 
sem vette észre , csak az anya’ figyelmes 
szeme látá meg Hermina’ fájdalmát. Oda si
etett ’s boszúsan elragadd a’ leányt Alfréd’ 
erőszaka alól. Gyenge fehér kezén veres 
tüzfolt mutatkozott. De Hermina még azt 
mondá Alfrednak: „nem fáj!“ és elugrott a’ 
bokrosba.

Állhatatosságának ez volt utolsó pilla
nata. Könyüi előtörtek. Testi fájdalma mel
lett ismét régi kétségei keltek föl, mert gyen
géd szíve meg nem foghatá, mint okozha
tunk szeretett embernek készakarva fájdal
mat.

Sebes kezét mousselin ruhájába takarta 
’s a’ kert’ csendes helyein sírva járdáit. De 
zordon képzelődései vele jártak. Több ízben 
közel volt az elájuláshoz, csak a’ fű ’s virá
gok’ illata erősité idegeit. Csak mikor nyu
godtál)!) lön, indult a’ vár felé.

Mikor az épülethez közelíte, a’ kis le
ányt hahotázni hallotta. Nem tudta, mit je 
lent ez; de alig lépett ki a’ bokrosból, sze
meibe iitközék ez élénk mulatság’ szülő oka. 
— Alfréd’szobájának nyílt ablakán ült Mo n 
k e y ,  a’ kis capucinus majom ’s örömteli 
arczfintorgatás közben különbféle papirosokat 
szórt le. Monkey Alfréd’ kedvencze volt és 
szívesen láttaték tőle. Hihetőleg a’ lécze- 
zetet használva jutott föl a’ szobába ’s most 
minden pillanatban furcsa ugrálással jött 
az ablakhoz ’s majd nagy. majd kis papiros 
leveleket szóra alá a’ kertbe. Alant pedig 
a’ kis Berta volt, minden szállongó papiros 
után kapkodva. Mind a’ lány, mind a’ ma
jom igen örültek e’ tréfának.

Hermina siete a’ tréfának véget vetni. 
A’ gyermek egy kissé megdorgáltaték, az 
állatot pedig ígéretekkel lecsalta Hermina , 
megköté szokott lánczával ’s visszatért az 
elszórt papirosokat összeszedni. Tele irt, 
kisebb nagyobb darabok voltak ezek. Ő mind 
fölszedé ’s szobájába vitte.

* * *
A’ társaság még soká együtt marada. 

Még csak egy óra múlva síikéiült Alfrédünk
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észrevétlenül elmenni. Keoyetlen ravaszsá
gának jó sükere teljesen elhízottá tévé. Egy 
pillanatig sem akart késni, menyasszonyával 
mindent tudatni. Terve a’ legkisebb részletig 
készen állt, ’s mint vélé, roszúl nem üthet 
ki. Már hosszú árnyakat vete a’ nap , mikor 
a’ kerten végig lement, józan és hideg nyu
galmú kebellel. Szemeiből a’ győzelem’ sej- 
ditése sugárzott.

A’ kis Berta gondtalanul ugrált elébe. 
A’ gyermeket kézen fogta ’s midőn megtudá 
tőle, hogy Hermina fölment szobájába, magá
val vitte föl a’ lépcsőkön, egy szót nem szól
va. Hermina’ leánya nem volt a’ szobában; 
tehát nem láttatva ’s be nem jelentve ment a’ 
hálószoba’ ajtajáig. Ezt lassan nyitá föl.

Itt ült a’ menyasszony az ablaknál azon 
székben, hol öt a’ bárónő ma reggel találta. 
De szemei zárva voltak, ajakai lialoványak, 
arcza elidomtalanítva, — karjai erőtlenül 
csüggtek két oldalról alá. Ijedve látá Alfréd 
ez állapotot, melly minden tervét felforgatá. 
Gyorsan oda ugrott, ’s midőn erét meg akar
ván tapintani, Hermina’ kezét megfogta, é- 
letjel nélkül csúszott ez le a’ padló’ szőnye
geire. Berta kiáltva és sírva futott el. Al
fréd a’ beteg körűi foglalatoskodott, ki gör
csösen szoríta egy darab papirost kezei közé. 
Azon levél volt, mellyet Alfréd reggel írt. 
Nem tudta bár, hogy juta az kezeibe, még is 
minden világos lön előtte. Alig tudta az ira
tokat melltárczájába bedugni, midőn a’ báró
nő, a’ vendégek és szolgák berohantak.

Még igen kevés van csak hátra.
Csak nagy fáradsággal lehete Herminát 

életbe visszahívni; de öntudatát nem nyer
hető vissza. Erős idegláz fogta elő ’s meg
rázd teste’ legtitkosabb mélyeit, Alfréd egy 
pillanatig sem távozott tőle. Csak ha ö tette 
kezét homlokára, jött magához: milyenkor a’ 
tett kérdésekre is felelt. A’ legfőbb hatalmat 
gyakorid most is rajta. Különben senkivel 
sem szólt egy szót is, még anyjával sem.

Harmad napon egy fiatal nöszemély ko
csizott a’ vár elé. Midőn a’ gyászt látá, 
melly a’ vár fölé bocsátkozék, elégnek vélte 
magát Berta’ anyjának bizonyítani be a’ bá
rónő előtt. Alfréd mit sem tuda meg ottléte 
felöl. A’ leánykát magával vitte. —

Még az nap meghalt Hermina. Azon ven
dégek, kik nászra voltak meghíva, halotti 
kíséretét képezek. De senki sem gyanítá a’

dolog’ összefüggését; maga a’ szegény anya 
sem tudta meg, mi okozá Hermina’ halálát. 
Gyors halálát ismeretes nyavalyáskodása’ ter
mészetes következésének tartották.

Alfréd soha sem jelent meg többé G .. . 
várában ’s ma is azt véli a’ bárónő, hogy 
gyöngédségből kerüli ezen szomorú esetnek 
helyét. v...a .

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .
Jun, 29. K é t  b r i t t u s  (brittis elég volna), szín

játék  3 felv. lórit Damby, nőtelen, unalomból, Pe
arce , kinek feleség'e, gyermekei, adósságok miatt, 
vízbe akarván ugrani, épen a’ veszély’ pontján egy
másra bukkannak ’s egy kis versengés után megtudják 
egymás’ történetét. Lord Damby, ki még senkivel jó t 
nem te tt, segíteni akar a’ tönkre menő Peatrcen ’s a’ 
vízbe ugrás mindkét részről elhalasztatik; de erős 
feltétellel, hogy mihelyt a’ családot rendbe hozták, 
ugorni fognak; Damby, mert még folyvást életunt, 
Pearce háladatosságból jótevője iránt. Damby utóbb 
nem örömest fúlna vízbe, mert Pearce’ leányát Bettit, 
megszereti; Pearce sem, mert az első ok már el van 
hárítva; de szégyenből, nehogy férfiatlan kislelkuség’ 
gyanújába essenek egymás előtt, egymást, noha kel
letlenül, tettre sürgetik, míg végre minden j ó l ,  ba
rátsággal és házassággal végződik. A’ két vízbe ugró 
közötti viszony igen sok mulatságos jelenetet Sd. Me
gyeri, szerepe’ sajátságát mind végig megtartva, jelesen 
adá a’ kétségbeesett család-atyát, Pearcet; Szentpé- 
tery a’ setét ábrándozó lordot, mint szinte Lendvayné 
a’ kedves szeretetre méltó Bettit jól. FÁ

Ezt követé: H á r o m  e g y s z e r r e .  Vígj. 1 felv. 
Kisfaludy Károlytól. — A’ szereposztásra nézve el 
kell mondanunk , hogy Adél’ szerepe Éder Luíznál nem 
volt jó kezekben. Kisfaludy Adél’ szerepében egy gyer- 
mekileg ártatlan, de természeti eszénél fogva nem 
minden dévajság nélküli leányt ábrázolt. Itt tehát a’ 
személyesítőnek ezen két dolgot kell egybe olvaszta
nia és pedig úgy , hogy egyik a’ másik’ kára’ nélkül 
történjék, mit színésznőink között senki sem tud, az 
egy Lendvaynét kivéve , ki ezen nemben mester. Éder 
Luíznak ez igen nagy feladás volt. Nevetéséiben va
lami kényszerített volt, kéztartásaiban valami izetlen 
affectálás, mit ő hihetőleg egyik korosabb társnéjától 
tanult el. Minek a ’ kéz’ újait egymástól olly szét tar
ta n i, és minek a’ kis újat a’ többi- közül kiemelni ? 
Az újakat természetes görbülésükben kell hagyni, mi
dőn a ’ kéz nyugalomban van, így kap ez kerekded 
formát, melly a’ kéz-fejnek legkellemesb állása. Ha 
a’ szerep’ charactere affectálás , akkor lehet és kell a’ 
kézzel úgy bánni, mint ma Éder Luíz , de Adél’ sze
repében igen szerencsétlen találmány volt. Általában az 
ő mai állásain , mozgásain, beszédén valami feszes és 
keresett volt, azért e’ szerep a’ nézőnek tökéletesen 
elveszett. Miskolczy Julia szinte nem volt helyén : de 
ezen szerepet nem lehetett másnak adni, hanemha Dé
riné elszánná magát végtére illyeneknek játszására. 
Tisztes, éltes matrónák’ szerepére nincs színésznőnk 
mind a’ mellett, hogy a’ személyzet olly szükségte
lenül nagy; ennek hiányát színházunk igen síuli. De 
a’ magyar színésznők között általában nehéz ezten 
osztályra személyt kapni, mert ők soha sem akarnak 
megöregedni. Kántornét, Dérinét tisztes anyaszere
pek’ eljátszására nem igen lehetne rá venni, pedig 
melly szép művészeti koszorúk virúlnak e’ pályán is ! 
A’ tehetségekkel megáldott színész, ha korához tud
ja  mérni szerepeit, soha nem unatja meg magát és 
sírjáig el nem avul. Miskolczy Julia’ já téka igen 
aljas volt, nem volt rajta az az ú r i, mit e’ szerep 
kivan. Ő Lorányi tanácsosáéból egy ó divatú Jíocs-
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márosnét csinált, pedig annak nem kell egyébnek len
nie , mint óságot aft'ectáló, öreg nemes matrónának , 
körül beiül ollyannak , mint Lendvayné’ igen szeren
csésen talált nagynénié (Veszedelmes nagynénében ), 
hahogy ez komoly nem volna. Többi színészeink ma 
különös jó  humorban voltak és dicséretesen játszottak, 
’s bebizonyodott az , hogy ha Kisfaludy’ vígjátékai- 
nak 'nincs hatása, az nem Kisfaludy’ hibája. — A’ 
két darab között egy szép reményeket Ígérő ifjú kar
énekesünk, Bódogh János, Normából Sever’ magány
dalát éneklette a’ nézők’ tetszésére. Az ének köz- 
kivánságra ismételtetek. Hangoknak és talentumok
nak nem volna hazánk szűkében, de alkalom nincs 
tanulásra; nincs énektanitónk, nincs pártfogás. Scho- 
delné asszony’ férje is , kiről a’ Hírnök azt hirdeté, 
hogy énektanítónak fogadtatott fe l, ső t, hogy neki 
több hasznát veendi színházunk , mint derék nejének 
(kissé vakmerő állítás!), íftélyenhallgat énektanításá
val. Legalább semmi neszét nem venni észre tanítá
sának. Talán ez is csak olly üres hírlapi koholmány 
volt , mint a’ minőt gyakran olvashatni a’ po
zsonyi szeraleirónál, és némelly humoros és nem-hu
moros lapjainkban , szegény színházunkról.

Jun. 30. V e s t a ’ s z ü z e .  — Ámbár opera ada
tott, és csak másodszor, ámbár Schodelné lépett fel 
benne, még is kevés volt a’ néző. Ez tanulságul szol
gálhat amaz universalis criticusnak , ki a’ színmüvek’ 
becsét a’ nézők’ sokaságától függeszti fel. Mindenki 
tudja, mennyire történetes, mennyire körülményektől 
függő dolog, hogy ez vagy amaz előadáson sok vagy 
kevés, ember van: ezt az universalis critícus is meg
váltaná , ha zsoldja’ elvesztése alatt nem volna köte
lessége rágalmakat írni. 2 5 .

i g a z í t á s . A’ Honmüvésznek egy tetemes hibáját 
vagyok kénytelen, mint igazság-barát, megigazítni. 
Ott t .i .  az mondatik, hogy Vesta’ szüzében a’ Lici- 
nius’ diadalmenetét Schodel úr rendezé: ezen tudósí
tás hamis, ez érdem nem Schodel, hanem C f l ö t z e r  
urat, a’ karénekesek’ tanítóját ille ti, ki egyike szín
házunk’ legérdemesebb , legmunkásabb tagjainak. Ne 
vegyük el tőle, a’ mi övé. Egy karéneken.

Julius’ 1. Az a r a n y  k i r á l y ,  m a d a r á s z  és  
n s z k á r n y í r ó ,  harmadszor, tűrhető számú nézők 
előtt. — A’ mai előadáson ismét az a’ nagy rend bi- 
zonyodott be, mellyel egyik aszkórságban szenvedő 
hírlapunk dicsekedett. Az előadásnak egész gépezeti 
része sok zavarok, akadozások , vesződségek között 
exeqnáltatott. A’ szobában erdő volt, az erdőben 
szoba, fal, felhő helyett kőszikla ’s több r e n d e s  dol
gok, végül pedig egy szerencsétlenség ’s majd nem 
emberhalál. Ez utóbbi baj ugyan történetes és sem 
az ú j , sem a’ ré g i, sem bár mi néven nevezendő 
igazgatás meg nem akadályozhatta volna , hogy 
a ’ sülyesztő’ nyílásán véletlenül valaki leessék és a’ 
sülyesztőn álló szinésznét leüsse , de tanúlságúl szol
gál a’ meggondolatlan irkálóknak : a’ felfuval- 
kodott dicsekedót a’ sors mint szégyeníti meg. Én 
azt hiszem e’ részben, hogy az új igazgatás alatt 
már szükségképen kevesebb rendetlenségnek kell len
ni, mert már minden jobban bele okhatott és jobban 
tudhatja mesterségét a’ gépezetnél, mint eleinten. Az 
előadás, egészben véve, a’ sok rendetlenség miatt kö
szöntő és hanyag volt, egyedül Megyery és Szerda
helyi szabadították meg a’ bukástól. Szentpéteryné 
(Paulina) Laborfalvi helyett képzelhetlen rósz csere 
volt. Ö csak karénekesek közé való , ’s legfelebb 
bejelentésekre. A’ czédula-szerkesztőuek jó volna a’ 
közönséget nem ámítani: ma Laborfalvi’ nevét láttuk 
a ’ czédulán ’s helyette Szentpéteryné játszott; Ba
logh’ nevét ’s helyette Udvarhelyi ’s tb. eft'. A’ kö
zönség megszokja az ámítást ’s majd akkor sem me
gyen be , mikor a’ ezédula érdekes dolgot igazán je 
lent. Ezen ámításokat egy idő óta sűrűén tapasz- 
t aljuk. 2 5 .

Jnl. 2. K e a n .  Lendvay mint vendég. A’ ven
dég’ tiszteletére (úgy hiszszük), ’s talán kíváncsiság
ból is hasonlithatás végett, szép számú közönség gyü

lekezett. Keant eddig Egressytöl láttuk , most Lend
vay vitte a’ czímszerepet, mellyről ez úttal nem a- 
karunk határozottan íté ln i; mert reméljük, hogy e- 
zentúl tőle jobban fogjuk előadva látni. Most némi
leg elfogódottnak látszott, ’s ez lehet,oka, hogy ré
gi h ibái: az elszaporázott, nem biztos, nem szaba,- 
tos beszéd, az érzésnek ü re s , vagy hamis és bán- 
tólag distonáló hangjai gyakrabban tűntek elő. Ál
talában ismételnünk kell régiebb tanácsunkat, hogy 
Lendvaynak a’ beszédet, szókimondást, szoros javí
tás alá kell vennie, különben ezen hiba korával e- 
gyiitt megrögzik ’s épen akkor fogja színészi koszo
rújától megfosztani, midőn a’ legjelesebb természet
adományok mellett tartós szorgalma után azt méltán 
várhatná. Lendvayné e’ részben élő példa lehet, ki 
mind inkább kezd uralkodni szapora beszédén ’s biz
tos reményünk van épen úgy dicsérhetnünk művészi 
tökélyeit , mint rajta eddig a’ természet’ gazdag ál
dásait láttuk. Mai játéka is (Darby Anna) mély és 
való érzést fejezett ki ’s a’ legjobbak közé számít
ható. Lendvayra visszatérve, el nem hallgathatjuk, 
hogy előadásának voltak fényes helyei is , mellyekért 
a’ közönségtől méltó tapsot nyert. Megyery (Cooks), 
Fáncsi (Coefeld), Szigligeti (Pistol )  jól vivék kis 
szerepeiket. Laborfalvi K. (Helena) szerepe’ végén 
igen bágyadtnak látszott. Szilágyi hű képét adá a’ 
jámbor, hű Salamonnak; de szerepét jobban kellene 
tudnia s helyenként több változatosságot hozni já té
kába. Midőn ablakokat nyit ’s u rá t, kit ez éjjel 
nyugodni vélt, ismét korhely társaságban le li, épen 
nem látszik rajta meglepetés, ’s midőn a’ korhely- 
társaságot hamis hírekkel egymás után elküldözi, úgy 
látszik , mintha cseleit nem akkor gondolná k i , ha
nem valami utasítás vagy rendelet szerint cseleked
nék. Itt egy kis sietségét, nyugtalanságot kell mu
tatnia.

Jul. 3. K é t e z é d u l a .  — F i a t a l  f é r j .  Mind
kettő jól adatott, csakhogy ma színészeink igen gyak
ran estek azon hibába (mégEgressy is), mintha egye
dül magoknak játszanának : sok volt a’ szapora, ért
hetetlen beszéd. Részünkről inkább óhajtanok, hogy 
a’ színpadon előbbre jőjenek ; mert végre is , hogy a’ 
függöny’ vonalán kivűl ne jőjenek, csak erőltetett 
korlátozás, mellynek nálunk helybeli okai nincsenek. 
I,ászló (Arlequin és Surville) mind két szerepét élén
ken vitte. ®r.

Jul. 4. Bérszünettel: Za mp a .  — Ezen operát 
inkább kedveli közönségünk mint Montecchi- Capu- 
le ttit, az Ismeretlennőt és sokkal inkább mint Vesta’ 
szüzét. Ma is szép számú nézőket gyűjtött össze, 
mit egy részben annak is lehet tulajdonítani, mert 
Conti adá Zampát és Lendvay Alphonsót ’s e’ szere
pekben mindketten újságok valának. A’ közönség é- 
pen nem volt megelégedve ezen előadással. Zampa’ 
szerepe itt fő ’s ha ez elejtetett, a’ többi alig képes 
a’ darabot fölemelni. Conti igen gyenge Zampa mind 
já tékára , mind énekére nézve. Játékában valami ke
resett , feszes és ollyan forma vo lt, mintha igen fél
ne szerepétől; mozgásaiban nem látszott bátorság és 
erő, hanem erőltetés; az éneket pedig melle nem lát
szott bírni. Ez neki igen nagy feladás volt. A’ kö
zönség az eddigi Zampák_(Lendvay, Szerdahelyi) iránt 
több tetszést nyilatkoztatott ki mint ma. Maga Scho
delné is kevesebb tetszést nyert Camilla’ szerepében 
mint egyébkor. Úgy látszik , a’ müvésziié e’ szerep 
iránt kevesebb szeretettel viseltetik és kevesebb stú
diumot fordita rá , mint péld. Norma, Romeo, Ju lia , 
Beatrice ’stb. szerepekre. Mi láttuk ezen Camillát 
Dérinétől is a ’ közönség’ többszöri tapsai közt adatni. 
Lendvay jobb Alphonso volt az eddigieknél, ámbár 
öt csak dilettáns operistának lehet tartani. N ek i, ha 
lúgnak , nem ezen pályán fognak nyílni koszorúk; 
ez már késő óhajtás. 3 5 -

Jul. 5. F o s t e r t e s t v é r e k .  A’ já ték , mint e- 
gvébkor jó. Lendvay különös kedvvel és geuialifás- 
sal adta a’ korhely, de váratlan szerencse által meg
javult Foster István’ szerepét. A’ többi szerep is na
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gyobb részt jó kezekben volt, csupán Udvarhelyi’ 
( B row n) rekedtsége okozott némi zavart az előa
dásban.

Jul. 6 . A m e r i k a i .  Színészeink igen jó kedvvel, 
élénken játszottak: az előadás a’ sikerűitek közé 
számítható. Különös eredetiséggel adák szerepeiket 
Megyeri (Herb), Szentpétery (Matyi), Kovácsné (Herb- 
n é ); Lendvayné kedves csapodársággal a’ furfangeszű, 
mindenbe avatkozó Zsófit, Laborfalvy K. (Eliza) kis 
szerepét jó l; Egressy (Back Károly) a’ játék’ elején 
egy kissé szeleskedett ’s tú lzott; de játéka általában 
élénk és ügyes volt. Fáncsy az Amerikait néhol na
gyon is ügyetlenné tette ; vagy ha ez szerepében á l l , 
rövidítni kellene rajta; mert a’ sok ügyetlenkedés vég
re színpadon is untató. Minden esetre úgy kellene 
ezen szerepet vinni, neki több méltóságot, ’s ha ez
zel megférhető , nyerseséget adni, azt általános bá- 
gyadságából kiemelni, hogy egy kis hihetősége le
gyen, midőn Zsófi belé szeret; egészen hihetővé alig 
lehet; mert az egész character túlzott ’s helyenként 
valóságos caricatura.

Jul. 7. Á’ w i b o u r g i  hó tel .  Az előadás jó , 
mint egyébkor. Szentpétery, Lendvayné, ma ismét 
elemeikben voltak, amaz a’ régi szabású Herbart ta
nácsos’, ez a’ fürge, pajkos Hani’ szerepében. A’ 
többiek is illő gondot fordítának kis szerepeikre.

Jul. 8 . P a r l a g i  J a n c s i .  — Különös érdeket 
szerzett a’ darabnak Lendvay’ (Parlagi Jancsi) és 
Lendvayné’ (Rozi) ügyes játéka. Megyeri (Vidor) cse
kélytartalm ú szerepét sajátságos előadása által némi
leg kiemelte.

Jul. 9. K e an. Kean’ szerepe egyik Egressynek 
legjobb mutatványi közül; de ma, úgy látszik, nem 
volt vagy kedvében vagy erejében; mert játékából hi
bázott azon biztos, könnyű szabatosság, melly előbbi 
előadásaiban olly kitűnő volt. Beszéde i s , noha szó
ejtése még most is tökéletes , kezd veszteni érthető
ségéből, részint az elhadarás miatt, részint, mert né
hol fölötte halk ’s’ nincs a’ nézőkhöz intézve. Egyéb 
megjegyzést nem tartunk szükségesnek; mert Egressy 
már igen jelesen adta e’ szerepet ’s így csak akarnia 
kell ’s előadása kielégítőbb lesz. S-r,

Egyveleg.
Platánok* kártékony Itatása. — Néha 

észrevehetni, hogy a’ kertészek , miután a’ platánokat 
megmetszették, kellemetlen csiklamtást éreznek or
rok- és torkokban' mellyet a’ lélekzési utak’ gyula- 
dása ’s néha nyugtalanító vérköpés is követ. A’ ta
pasztalás azt is tanítja, hogy ha a’ megmetélés szél’ 
alkalmával történik, a’ kártékony hatás csekélyebb, 
de annál erősebb, minél melegebb a’ levegő ’s minél 
nyugodtabb. Morren Ch. fuvészettanító a’ lüttichi e- 
gyetemnél, miután e’ jeleneteknek többször tanúja 
volt, végre az okot is kitalálta. A’ bajt azon apró 
igen éles szőr nemzi, mellyel a’ platánok’ fiatal leve
lei ’s hajtásai takarva vannak. E’ tudós egy quadrat 
milimetereren 40 illy szőrt számlála meg, ’s minthogy 
mindenik több ágra oszlik , e’ kis téren nyolcz sőt ti
zenkét száz ingerlő tövist állít lenni. E’ szőrök ké
sőbben lehullanak ’s az említett tanító úr azt mondja: 
hogy ha a’ megmetélés tavaszon túl halasztathatnélc, a’ 
baj nem fogna kifejlődni. Egy kertész azonban, ki 
egyszer már a’ nyavalyán keresztül esett, teljesen 
megótta másodszor egy gaze által magát, mellyel orrát 
és száját betakarván azon veszedelmes szőrök nem 
juthattak a’ tüdőkbe.

Photom eter. — Egy Capocci nevezetű úr új 
eszközt talála föl ,  ’s photometernek nevezé, mellyel 
képesnek vallja magát az üstökös csillagokat az előb
bieket meghaladó legjobb módon megvizsgálni ’s a’ 
csillagok’ arányos nagyságát meghatárzaui.

fiiiin iiig ' cliaraetere Itroisglinnitól.— 
fanning minden tekintetben egyike volt a’ korunkbeli

legjelesb embereknek. A’ természet legnagyobb sze
rű tehetségekkel áldá meg, ’s ezek olly gonddal és si
kerrel müveltettek, hogy őt kora’ legkifejlettebb tu
dósává tevék; hátra maradását kevésben onnan szár
maztathatni, hogy a’ stúdiumok, mellyeket’ Oxfordban 
tanult, majd kizárólag classicaiak voltak. De ő előbb 
volt bárm i, mint csupa tudós. Phantasiája legvido- 
rabb ’s eredetibb vala, emlékezete szerencsés és soha 
nem csaló , miken fölül még tulajdonul bírta , a’ tár
gyat világosan előadni ’s elmésségekkel is fűszerezni, 
mellyek majd csípők, majd gúnyosak, majd leverők 
’s élesek voltak, a ’ dolog’ okát felvilágosítók, majd 
ártatlanok és csupa mulattatok ’s az unalmas tárgyat 
élénkké tevők. A’ fölüleges vizsgálók, kik csillogá
sa által meghagyták magokat vakítani, szokott hibá- 
jokba estek, azt vélve , hogy a’ tárgyát úgy kiékesí- 
tö ember, csupán mulattató szónok, — pedig ő min
den lépésen használta és előbbre vitte az okfejtést, ’ír 
ügyesen felhozott eseteket okoskodás helyett használt, 
’s még gyakrabban eszmésnek látszék, mikor , csak 
mások’ gyengeségeit takarta föl. Szokott okoskodá
sának ereje igen nagy volt ’s a’ dialectiea’ leggya
korlottabb mesterei nem tettek ki rajta. A’ szenve
délyes szónoklat roszabbúl sült el neki, annak gyors 
okfejtésseli szabad összekötése — a’ szónoklat’ első 
foka, ’s ebben ritkán is tőn próbát. Minő erős volt 
az okoskodásban, minő ügyes az elvont tudományok
ban ’s mennyire tudta a’ legkevesbbé vonzó tárgya
kat kedvessé tenni, halhatatlan tanúbizonyságául szol
gálnak erre híres beszédei a’ pénzügyről (currency) , 
mint a’ legfényesebb- és eltaláltabbak. — Magán tár- 
salkodásban felette kedves v o lt, noha, ifjúsága’ né
hány éveit kivevén, ritkán ment társaságokba ’s tá r- 
salkodásában igen kevés válogatott barátokra szorul- 
kozott. A’ házi élet’ minden viszonyaiban feddhetlen 
volt és családa’ öröme, valamint ő is családéban ke
reste örömét. A’ természettől ingerlékeny ’s türelmet
len mérséklete semmi kisszerűt nem mutatott, ’s vala
mint nála senki jobban nem tudta, hogyan ’s mikor 
kell a’ sértést fölvenni, szintúgy senki nem volt haj
landóbb és készebb a’ megbéküiésre.

fö ld a la tt i fagy* határai. — Scherguine 
ú r ,  az amerikai társaság’ megbízottja Jakutsk-ban, 
némi vizsgálatokat tétele éjszaki Szibériában az örök
ké megfagyott földrétegek’ vastagsága felől. Kutat 
ásata t. i . , melly az egész fagyott tömegen áthatna, 
—r ’s 382 láb ’s 8 újnyira (angol mérték) kellett ásat- 
n ia , míg kőréteg alatt olly lágy rétegre ju to tt, hogy 
a’ munkát az oldalfalak’ megtámasztása nélkül nem 
lehetefolytatni. ’S még itt is — 0°, 5 R. állott a’ hév
mérő , — tehát még nem jutottak el azon h a tárra , ho
va a’ külső fagy behatást nem gyakorol. E’ siiker 
pedig azon óhajtást kelti fel bennünk: bár folytattat- 
nék a’ munka tovább is, hogy pontosan meg lehetne a- 
zon viszonyokat határzani, mellyben a’ föld’ mér
séklete különböző mélységekben áll.

Tengervíz külön mélységűből. — Biot 
olly készületet talála föl, mellyel különböző mélység
ből húzhatni föl vizet. Bouite’ utazásakor használta- 
ték ezen eszköz ’s vele 450 ölnyiről (2250 láb) lioza- 
ték föl v í z , a’ csendes tengerből az indus és atlanti 
oczeanból. A’ tenger’ sziliéről is veteték víz, hogy 
összehasonlíthassanak. ,A’ fölűleti víz mindig tiszta 
volt, a’ mélységhelibeu pedig fehér, pelyhes anyagok 
úszkáltak. Darondeau tette e’ vizsgálatokat, kinek 
jegyzéseiből kitetszik, hogy a’ tengervíz annál só- 
sabb , minél mélyebben á l l , a’ fojtó lég’ anyaga fönn 
mindig több mint alant. A’ levegő megfordított arányt 
ta r t , mert a’ mélyen sokkal több van belőle mint a ’ 
víz’ színén. A’ cliinai tengeren Luzol sziget előtt 300 
ölnyiről merített víz száz részében 3,89 levegő volt. 
Arago a’mélyről húzott víz’ pelyhes anyagait azon kö
rülménynek tulajdonítja, hogy ezen víz dagár által a’ 
földsarkoktól jővén számtalan állatocskákkal van meg
telve.

.Vyoumtik lludán, a’ magyar királyi egyetem* betűivel»
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Junius’ 22d. 1799 a’ teneriffai csúcs’ tült- 
sérében voltam. Három év múlva majdnem 
azon napon (jun. 23. 1802) 6700 lábbal maga
sabb ponthoz jutottam a’ Chimborazo’ ormán. 
Sokáig tartózkodván Quito’ magas síkján, 
melly a’ föld’ legcsodálatosb és festőibb tájé
ka , nínak eredénk, a’ loxai cliinafás erdők fe
lé , az Amazonfolyam’ felső részének, nyn- 
gotra a’ híres szorostól (Poncho de Manseri- 
che) ’s a’ déli tenger perui partja’ hosszában 
fekvő homok-sivatagon által Limába, hol nov. 
9. 1802 Mercurius’ átmeneteiét akartuk vizs
gálni. Egy tajtkövekkel fedett síkon, hol (az 
1797, febr. 4diki iszonyú földrengés után) Rio- 
bamba új várost kezdék építeni, néhány na
pig éldeltük a’ Chimborazo’ harang és kúp- 
idnmu csúcsának nézését. A’ legszebb időnk 
volt, ’s ez igen kedvezett a’ trigonometriai 
észrevételeknek. Egy nagy távcső’ segedel
mével pontosan megtekintek a’ hegy’ még 
1570 ölnyire eső hófödelét, ’s több kiemel
kedést vettünk észre, mellyek terméketlen 
fekete szalagként emelkedtek ki, a’ csúcs felé 
összefutottak, reményt adva, hogy az örök 
hó’ hazájában szilárd alapúi szolgálandanak 
lábainknak. Riobamba Nuevából látható az

Rét fiilmeneteli próba a* Chimbo• 
r a s ó r a .  *J

A’két szárazföld’ legmagasb oroincsúcsai, 
— az ó világban a’ Dhawalagiri (fehér hegy) 
’s a’ Jawaliir , az újban a’ Sorata ’s Illimani 
mindeddig emberektől el nem érhetők voltak. 
A’ föld’ legmagasb elért pontja déli Ameriká
ban van a’ Chimborazo’ délkeleti oldalán. Itt 
az utazók majd 18,500 lábat értek el, ugyanis 
1802ki júniusban 3016 ölet és 1831 ki de
cemberben 3080 ölet a’ tenger’ tükre fölött. 
És így az andesi liegylánczon 2720 párisi 
lábbal a’Montblanc’ csúcsánál magasabban té
tettek légsulymérői vizsgálatok. A’ Mont
blanc’ magassága a’ Cordillerákélioz képest 
olly csekély, hogy ez utóbbiakban sok igen 
járt út is jóval magasabban fekszik, sőt Po
tosí nagy város’ magasb része csak 323 öl
lel fekszik alább a’ Montblanc’ fő csúcsá
nál. Szükségesnek lartám ezen szám adatokat 
előre bocsátani, hogy a’ képzeletnek bizonyos 
összehasonlítási pontokúi szolgáljanak.
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iszonyú ’s bogfokra szakadozott Capac-Urcu 
hegy, melly a’ spanyoloktól El Altar nevet 
kapott ’s a’ bensziilöttek’ állítása szerint haj
dan magasabb volt a’ Chimborazónál, de hir
telen összeomlott, miután a’ vulkán több évig 
munkás volt benne. Riobamba Nuevát nem 
kell a’ régi Riobambával felcserélni, melly 
utolsó város az 1797 (4dik februári) nagy föld
indulás által egészen eltemettetelt, ’s ekkor 
néhány perez a la tt43,000 ember veszettel. — 
A’ tápiai síkon voltunk, mellyről jun. 22dikén 
a’ Chimborazó felé indultunk, már is 8898 
lábbal a’ tenger’ tükre fölött. Lassanként e- 
melkedénk a’ hegy’ tövéig a’ Calpi nevű in
dus faluhoz, hol éjszakázni akaránk. A’ sík 
szegénydeden van benőve c a c t n s o k k a l  és 
sc h i n  us m olle-ve l, melly utolsó fa a’ 
gyász-fűzhöz hasonlít. Ezerekből álló csíkos 
láma-csordák keresik itt sovány élelmüket.

Igen közel Calpihoz, Licaníól éjszaknyu- 
goua, fekszik a’ meztelen magas síkon egy 
kis elmagánzott halom, a’ f e k e t e  h e g y ,  
Yana Urcu, melly név nem a’ franczia aca- 
demiától adaték ugyan neki, de földismere
ti tekintetben figyelmet érdemel. A’ halom 
ddny-ra fekszik a’ Chimborazó tél, nem egé
szen 3 mérföldnyire ’s attól csak a’ lusiai ma
gas sik által van elválasztva. Ila benne nem a’ 
Chimborazo’ oldal-kitörését akarjuk is megis
merni , a’ teke’ eredetét mégis földalatti erő
szaknak kell tulajdonítani, melly ezen hegy 
alatt évezredek óta hasztalanul iparkodott az 
előtörésre. A’ Yana Urcu összefüggő magas
ságot képez a’ Raguangachi éjszaki halom
mal, lópatkó idomban; a’ hajláskeletre nyílt. 
Ezen patkó’közepén van hihetőleg azon pont, 
mellyből a’ fekete salak kivetteték, melly 
most itten szerte lieverész. Egy töltsér-idomú 
120 lábnyi mély behorpadási is leltünk itt, 
mellynek közepében egy, a’ mélység’ szélét 
fel nem ütő halom áll. Yana Urcu hihetőleg 
az öreg töltsér-szél’ déli tetőző pontját jegye
zi, melly legfittebb 400 lábra emelkedik Calpi 
fölött. —

A’ bensziilöttek’ mondái ’s azon ó kézirat 
szerint, mellyet a’ licani kazike vagy apu birt, 
a’ Yana Urcu’ vulkános kitörése közvetlenül 
követé Inca Tupa Yupangui’ halálát ’s így a’ 
15dik század’ közepére esik. A’ monda így 
szól: egy tűzgolyó, sőt csillag esett le az ég
ből ’s meggyújtá a’ hegyet. Hasonló mondák 
léteznek a’ mexikói törzsököknél is , mellyek

az aerolithok hullását kapcsolatba hozzák a’ 
vulkán-kitörésekkel.

A’ Yana Urcu’ keleti oldalán , mintegy a’ 
halom’ tövénél Lican felé egy kiálló sziklát 
mutattak a’ hensziilöttek, mellyhen bányame
netelhez hasonló nyílás van. Itt és 10 lábnyi 
távolságban, léghuzamtól kisért földalatti zajt 
hallani. De a’ léghuzam gyengébb, minthogy 
a’ zajt neki tulajdoníthatnánk. A’ zaj inkább 
földalatti folyótól származik, melly nagy mély
ségbe zuhanván le, levegő mozgást okoz. A’ 
calpii lelkész, egy szerzetes, hasonló véle
ményben lévén, a’ menetet tovább ásatá, de 
sükeretlenül, mert a’ szikla megtörhetlen ke
mény volt. Vizet szándékozott faluja’ számára 
kapni. A’ Chimborazo szörnyű hótömegeinek 
daczára is olly kevés és csekély csermelye
ket bocsát le a’ sikmagasra, hogy akaratunk’ 
ellenére is azon véleményre jutunk, hogy vi
zeinek nagyobb része belsejébe foly alá. Calpi 
faluban is nagy zörgés haliatszék az előtt egy 
pinczételen házban. Az 1797ki nagy földindu
lás előtt délnyugotra a’ falutól egy csermely 
buggyant ki, ’s az indusok’ nagy részétől a’Yana 
Urcu alatt folyó víz’ egy részének tartaték. 
Azon földrengés óta ismét eltűnt ezen cser
mely.

Az éjszakát Calpiban töltvén e l, melly 
az én légsulymérői vizsgálataim szerint 9720 
lábbal fekszik a’ tenger fölött, 23dikán reg
gel a’ tulajdonképi felmászáshoz látánk a’ 
Chimborazóra. A’ ddk. oldalról próbáltunk 
felhágni a’ hegyre ’s a’ kalauzul» indusok, 
kik közül azonban csak kevés jutott még va
laha az örök hó’ határáig fe l, ezen pontnak 
adák az elsőséget. A’ Chimborazót nagy sí
koktól köriilvettnek találtuk, mellyek fokon
ként követék egymást. Az első fok 10200 ’s 
a’ másik 11,700 lábnyi magas, — ’s illy mó
don ezen fűvel benőtt síkok’ magassága 
megegyez a’ Pyrenaeok legmagasb csúcsával 
(Nelhon-nal) ’s a’ teneriffai Pic’ ormával. Ezen 
síkok’ tökéletes horizontál fekvéséből köny- 
nyen okoskodhatni az itt hosszasan állt vízre. 
Az utas azt véli, hogy tó’ fenekét látja. A’ 
schweitzi havasok’ hajladékain látni néhol illy 
egymásra fokonként következő apró síkságo
kat, mellyek, mint a’ havasi tavak’ kiürített 
medenezéi, keskeny, nyílt utakkal fiiQ'genek 
egybe. A’ Chimborazo’ környéken lévő tág 
füsikok, valamint az Andesek’ magasán levő 
többiek is annyira egyhangúak, hogy a’ poly-



vás füvek’ családja ritkán zavartatik itt meg 
kétszékü növények által. Itt többnyire azon 
fenyér-vidékzet látható, nielly éjszaki Ázsia’ 
vadabb részein uralkodik. A’ Chimborazo’ vi- 
rányát általában kevesebbé találtuk gaz
dagnak mint a’ többi havas hegyekét Quito 
körül.

A’ sisofuni magas síktól kezdve elég me
redeken kell emelkedni a’ Yana Coche kis ta
váig. Eddig öszvéren maradtam ’s csak néha 
szállék le , növényeket gyűjteni. Yana Coche 
nem érdemli meg a’ tó nevet, mert alig 130 
lábnyi átmérős kerek medencze. Az ég egyre 
borultabb lön ’s a’ Chimborazo’ csúcsa csak 
néhány pillanatnyira lön egyszerre látható. 
Múlt éjjel sok hó esett; leszálltam. 13,500 
lábnyi magasra jutottunk. Bonplaml az örök 
hó’ vonaláig lovagolt, azaz a’ Montblanc’ma
gasságáig, melly hegy itt, e’ szélesség alatt 
(1° 27 ) nem volna mindig hóval fedve. Itt hátra 
hagytuk a’ lovakat és öszvéreket.

Száz ötven ölnyire a’ Yana Coche kö
rül végre csupasz sziklákat láttunk; addig a’ 
fű minden geognosticai vizsgálatot megaka- 
dályoza. Nagy sziklafalak , részint idomtalan 
oszlopokra szaggatva, emelkedtek az örök 
hóból előre. Az oszlopok igen vékonyak ’s ta
lán 50—60 lábnyi magasak. Egy csoport ma
gán állott ’s árboczok’ és fatörzsökök’ képét 
mutatta. A’ meredek falak a’ hótájon által 
egy keskeny szikla-szegélyre vezettek, melly 
a’ tető felé vonult, ’s egyedül ada menete
lünkre utat, mert a’ hó olly lágy volt, hogy 
féltünk rá lépni.

Az ösvény egyre keskenyebb és merede
kei)!) lön. A’ bennszülöttek 15,600 lábnyi ma
gason , egyen kivül, mind elhagytak bennün
ket és sem kérés sem fenyegetés nem bírhatta 
őket a’ tovább menetelre. Az indusok azt ál-» 
líták, hogy a’ lélekzésbajokban inkább szen
vednek mint mi. Nagy erőlködés és tartós 
munka után magasbra jutottunk, mint re- 
ménylhetök, minthogy egészen ködbe vol
tunk takarva. A’ sziklaszegély (spanyolul igen 
jól cuc l i  i l l  a =  késhát-nak nevezve) néhol 
csak S—10 ujnyi széles. Balról a’ mélységet 
nagy hó rejté el, jobbról borzadva nézénk egy 
800—1000 lábnyi mélységbe, mellyből függő
leges, csupasz sziklatömegek nyúltak fel felé, 
hótakaró nélkül. Mindig ezen oldalra hajlot
tunk, mert balról még borzasztóbbnak látszott

a’ mélység. A’ magasbra hágás most bajo
sabb le tt, mert a’ szikla egyre porhanyóbb 
lön ’s apró darabokra foszlott. Gyakran keze
inkkel kelle kapaszkodnunk.

Most a’ tetőt egy pillanatig sem lehete 
már látni ’s ez okból kétszeresen kiváncsiak 
voltunk, meddig keilend még hágnunk. 17,300 
lábnyi magason valánk. Lassanként rosszul 
kezdénk lenni, ’s a’ hányni vágyással szédü
lés is állt be, melly a’ nehéz lélekzésnél is 
alkalmatlanabb lett. Egy San Juan városabeli 
mesticz nem akart bennünket csupa jóságból 
elhagyni. Erős földmíves volt, de nálunk töb
bet szenvedett. Ajka ’s ínyei vérzének, sze
mei is egészen véresek voltak. De e’ tüne
mények nem háborítottak bennünket, mivel 
már az előtt magunk is tapasztaltuk. Az ó 
spanyolok ezt h e g y i  k ó r n a k  nevezték’s 
minden tekintetben igen hasonlít a’ tengeri 
nyavalyához. Pichincha vulkánon egyszerre, 
előre ment vérzés nélkül,-olly erős gyomor
fájást és szédülést érezék, hogy kísérőim ön
tudásom nélkül emeltek fel a ’ földről. E’ tü
nemények különböznek a’ ko r, test-alkat, 
bőrgyengédség’s a’ volt izom-erőltetés szerint.

A’ köd egyszerre eloszlott, ámbár a’ le
vegő csendes maradt. Még egyszer ’s köz
vetlenül előttünk ismertük m ega’ Chimborazo’ 
kupolaképü csúcsát; a’ rá felhághatás’ remé
nye felvidorítá erőinket; a’ sziklaszegély is
mét szélesebb, lö n , bátor léptekkel iparko- 
dánk előre, mikor' hirtelen egy 400 lábnyi 
mély és 50 láb széles mélység törekvésünk
nek győzlietlen akadályt vete elébe. Túl raj
ta azon irányban láttuk a’ sziklaszegélyt to
vább vonulni, de kétlem, fel visz-e egészen 
a’ csúcsig. A’ mélységet nem lehetett meg
kerülni.

Egy óra volt délután: 18,097 párisi láb 
magasságra jutánk ’s ha La Condemines jól 
becsülte a’ Chimborazo’ magasságát, még 
1224 lábnyira kellett volna emelkednünk, a’ 
mi a’ római Péter-egyliáz’ magasságát há
romszor üti meg. Csak kevés ideig maradánk 
e’ szomorú magányban, mivel csakhamar köd 
fogott körül. A’ Chimborazo’ tetejét nem lát
tuk immár, nem a’ körül fekvő havas hegye
ket, nem Quito’ magas síkjait. Mintegy elszi
getelt bennünket a’ köd-gomolyag. Csak né
hány kőmoh kísért bennünket az örök hó’ ha
tárán belülre. Bompland 15,000 láb magason 
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egy lepkét fogoít ’s 16,000 Iáknál egy legyet 
látott. Megjegyzemlő, hogy a’ Cliiniborazón 
kondor-keselyűt nem láttunk.

Az idő mindinkább beborulván, aláfelé 
siettünk, de nagyobb vigyázatra volt szüksé
günk mint a’ felmenetelnél. 17,400 lábnyi ma
gason erősen kezde jégesőzni; 20 perczczel 
az örök lió’ alsó határa előtt havazott ’s oily 
erősen, hogy a’ hó több ujnyi vastagon fe
küdt. Néhány perczczel 2 óra után azon helyre 
jutánk, hol öszvéreink állottak. •

Éjszakiabb utón mentünk Calpi falu felé 
Paramo de Pungupalán álta l, melly fűvekben 
gazdag. Öt órakor a’ faluba értünk.

Boussingault új próbát tőn a’ Chimborazo’ 
megjárására dec. 16. 1831 angol barátjával 
Hull ezredessel, ki azután nem sokára Quito- 
ban meggyilkoltatott, — először Mocha és 
Cliillapulluból, azután Arénáiból, tehát a’ mi
énktől különböző úton. 64 öllel magasbra 
jutott mint én, azaz 3080 ölnyire. „Azon 
ut — így szól — mellyet vállalatunk’ vége 
felé a’ havon keresztül kellett törnünk, csak 
lassú előrehaladást engede. Jobbról sziklához 
támaszkodhattunk, de balról iszonyú volt a’ 
mélység. Már is éreztük a’ vékony levegő’ 
hatását ’s két három lépés után le kellett ül
nünk. De mindig hamar lábra álltunk. A’ hó, 
mellyen mentünk, puha volt’s 3—4 njnyi vas
tagon feküdt az igen sima ’s kemény jégen. 
Hágcsókat kellett vágnunk. Egy néger ment 
előttünk , e’ munkát végezve , ki azonban e- 
rejét hamar kifogyasztá. Midőn mellette el- 
menék, őt a’ munkában fölváltani akarván, 
elcsúsztam, de szerencsémre Hull ’s a’ néger 
feltartóztattak. Néhány perezig mind a’ hár
man a’ legnagyobb életveszedelemben csiigg- 
tiink. Továbbad kedvezőbb lett a’ hó ’s % 
négyre a’ rég óhajtott sziklaszegélyen valánk, 
de a’ melly csak néhány lábnyi széles volt és 
mérhetlen mélységtől körülözve. Itt meg kelle 
ismernünk, hogy az előbbre hatás lehetetlen. 
Azon sziklaprisma előtt álltunk, mellynek hó
fedte felülete a’ Chimborazo’ tulajdonképi or
mát képzé. Hogy az egész hegy’ topographiá- 
járól igazi képzeletünk legyen, egy iszonyú, 
hóval fedett sziklatömeget kell képzelnünk, 
mellyet minden oldalról támaszok látszanak 
emelni. Ez utolsók nem egyebek mint a’ vele 
összefüggésben levő de az örökös hóból ki
emelkedő sziklaszegélyek í

H ó d i .

Ül Ulászló a’ királyi 
Székben, és országnagyok 
Állnak ör gyanánt körűié, 
Nap körűi mint csillagok.

Vérbiróság ez, bűnösnek 
Vagy halált vagy éltet ad,
És a’ bűnhelyen Bodó áll, 
Lánczba verten, nem szabad.

,Te Hunyadnak löl barátja,
És nekem löl ellenem,
Fölemelt kézzel haraggal 
Zúgolódol ellenem.

Te, ki háromszor kiáltád:
Éljen a’ nemes Hunyad,
És, megindulván dörögted: 

Veszszen a’ királyi had.

ím az alvót éj’ idétte 
lölverék rivalmaid,
És az örök járdalatban 
Ösmerék nagy hangjaid’.1

„Szóhűség legszebb biralmam, 
Szóm’ tagadni nem fogom. 
Szólni, mint magyar nemesnek, 
Láncz között is van jogom.

Mert ügyemnek szót találok, 
Az lehetne még bűnöm,
Ostor úgy az ősi törvény — 
Pártfogását köszönöm.

Nálam a’ királyi székből 
Nem közember esküszik,
A’ királynak esküjében, 
Hűtelen, ki nem bízik.

Felfogadtad térdzokogva 
Lészsz Hunyadnak embere, 
ólért hiendém, hogy királynál 
Lehető a’ szócsere.

Én a’ tett’ hősét imádom,
A’ ki rettenetlenül 
Tábor ellen szegzi mellét 
Szent honért, bár egyedül.

Hunyadit szivembe vettem,
Mert illyen csak ő vala,
Atyja’ nyoindokiu hazának 
És királynak védfala.

’S mert király’ uralkodása 
Egyszerűn nagy voltakép,
Há vAézlön hódol annak 
Csak szabad, ’s nem szolganép.

Te fogadtad térdzokogva,
Lészsz Hunyadnak embere,
’S ő, a’ megsiraíhatatlan, 
Lánczot, és pallost nyere.“



Válaszolt Bodó, ’s kegyetlen 
Lánczait megcsörgeté,
Homlokán ült szép (terület,
Miilyen a’ nagy érzeté.

A’ király lialványmeredteu 
Önmagát birálgatá,
Lélekisméret szivében 
Mérges íjjal szaggatá. — '

A’ nemes Bodó lerázá 
Rabbilincsét, ’s lön szabad.
A’ király meghalt egy évre 
Az napon, mellyen Hunyad.

Erdélyi János.

J e s s y .
Angol novella*

Az országúitól távol eső Aberleigh hely
ség’ egyik zöld bokrokkal benőtt ’s tekervé- 
nyes kigyózatu sövényutczácskájában egy 
régi majorház áll, mellynek ólai, csűrei és 
tág; udvara rendkívül elhagyott ’s magányos 
tekintetnek. Valóban , alig mondhatni, hogy 
e’ majorságnak van birtokosa; mert a’ földe
ket művelő bérlő inkább szeret a’ mintegy 
mtrföldnyi távol terjedelmes!) majorságon él
n i, e’ magányos házat egy napszámos’ és ne
je’ gondviselésére bízva, kik annak egyik ré
szét lakják ’s néhány a’ gyümölcsös kertben 
’s azzal határos réten szerte futkosó csikókra 
’s borjukra ügyelnek. — A’ többi szobákat 
egy korlátozott helyzetű özvegy némber ’s 
családja lakja.

A’ ház igen szép fekvésű; mint említők, 
mélyen rejtve szűk sövénysikátor mögött, 
melly, majd mogyoróbokrok, majd apróbb 
csalitok és buja lombozata erdei fák által ö- 
vezve, magas dombok közt kanyarog, mig — 
a’ majorság’ irányában — annyira terül, hogy 
helyet adhasson egy nagy tiszta tónak, melly 
körül a’ zöld sövény — rendesen fölváltva 
gyönyörű szilsortól — kies görbületekben vö- 
nul el, ’s lombdús buja szemléletű rám átké
pez a’ tiszta víztükör körül. Kissé távolabb 
megszakad a’ sövényut, mivel egy széles, de 
nem mély folyam — a’ Loddon’ egy ága — 
keresztül metszi, elkigyózva a’ szép rétsorok 
mellett ’s aztán darab ideig az országút’ köze
lében tunyán tova sompolygva, míg végre a’ 
Hartly-ingovány’ szittyói és füzesei közt tág 
vízterületet képez, mit majd parányi tenger
szemnek lehetne nevezni. Ott, hol a’ folyam 
a’ sövényutat keresztül szegi, könnyű biirű

vagyis gyaloghíd van a’ túlpartra vetve, ’s 
egy óriási tölgy, mellynek széles terjedésű 
ágai egyik parttól majd egészen a’ másikig 
érnek, e’ mesterkéletlen híddal az év’ minden 
szakában igen szép tájképet ábrázol.

A’ major szinte olly festői tekintetű mint 
fekvése: ó és szabályszerütlen építése, fö
délszarukkal, számtalan kéménynyel, szárny
ablakokkal , tág előcsarnokkal ’s ahhoz csa
tolt négyszögü előszínnel, mellyet sűrű sző
lőlombozat borít, főleg holdfénynél szemlélve, 
egészen repkény ölelte torony’ hatását sziilé. 
Egyik oldalon a’ tág de nem használt gazda
sági épületek terűinek el, másikon pedig a’ 
gyümölcsös kert, mellynek elvadult ’s kor
hadt fái inkább gyümölcserdőhöz látszanak 
tartozni. A’ ház mögött nagy konyhakert ’s 
elől díszes virágudvar találtatik, melly utóbbit 
Lúkasz asszonyság ’s családja időtöltés végett 
müveié. Volt idő, mellyben John Miles, a’ 
napszámos és jó neje Dinah szolgálatában 
állottak e’ családnak.

Lúkasz assz. jobb napokat ismert. Férje 
katonatiszt volt ’s az utolsó csaták’ egyikében 
esett el a’ pyrenaei félszigeten, három gyer
mekkel , egy kedves fiúval ’s két szép leány
kával hagyván őt, hogy segítse magát ke
resztül a’ világon, mikép tehetsége engedi. 
Müveit asszony volt ő, ’s nagy városban él
vén , hanga- ’s nyelvtanítással törekvék szűk 
jövedelmét javítani. De ő falun nevelteték, 
gyermekei falun jöttek világra, ’s mivel már 
maga is szabadság, elvonulás, zöld virányok 
és tiszta lég után sovárga, csakhamar hinni 
kezdé, hogy szegény gyermekei elvesztik e- 
gészségöket és életvidorságukat, ha őket 
nem vezeti ismét vissza a’ szabad természet
be. Ekkor megtudá öreg cseléde’, Dinah Mi- 
les-nek ’s férjének ez’ elhagyott majörházban 
tartózkodását. Ennek birtokosához folyamodók 
tehát az üres szobák’ néhány hónapra kibér
lése végett, ’s Aberleighbe érkezvén, úgy ren- 
dezkedék, hogy nem sokára látni leliete, mi
szerint e’ lakhelyét nem óhajtja többé vál
toztatni.

Mi külön községekben éltünk, ’s mivel 
ő minden társaságot került, csak ritkán jö- 
lieték össze Lúkasz asszonysággal, ’s néhány 
évig épen nem látóm. Csak igen fölületesen 
emlékezém már a’ három virágzó, vidor sze
mű gyermektől környezett szelíd szép anyára, 
midőn az aberleighi lelkész-házba érkezett igen



benső barátnőm kedvéért többször elmenék a’ 
magányos major mellett ’s figyelmemet újra 
ez’ érdekes családra irányozám.

Midőn ismét először meglátám, tiszta 
nyári est vala; a’ csalogány dalt zenge a’ 
cserjében, a’ vadrózsa viríta a’ bokrokon és 
a’ virágágyak’ illatözöne elárasztá a’ léget. 
Lúkasz assz., még mindig szép ’s kedves, de 
kissé elvirult ’s epedtebb, gondolatokba rné- 
lyedve járt föl ’s alá a’ gyönyörű virágos té
ren. Legidősb gyermeke, ép barna leány, 
szerte lobogó szöghajjal, miként pajkos ma
dárka röpdöse ide ’s tova, majd szegfőt kö
tözve föl, majd rózsabokrokat öntözve, ’s a’ 
lehullott rózsalevelekkel karjáról függő szal
makalapját töltve, majd pedig picziny búzás 
kasból apró csirkéket étetgetve, mit az okos 
élénk jószág mintegy ösztönből előre megér
teni látszék, mert már hívás előtt legnagyobb 
gyorsasággal siete, félig futva, félig röpülve 
’s zajgó tiirhetlenkedéssel várá a’ magesőt, 
mit keresztbe hinte nekik az udvaron. Szép 
képe volt ez az ép ’s vidor ifjúságnak — a’ 
virító leány, ’s hangos derült szava és nyájas 
mosolya szép öszhangzatban álla termetével 
’s azon mozgékonysággal, mellyet lepkétől]’s 
széltől látszék kölcsönzeni. Valóban szép kép : 
a’ tizenöt évű virító gyermek öntudatlan sze- 
retetre-méltóságában! ’s én még sokáig le- 
geltetém vala rajta szemeimet, ha más tárgy 
nem vonja magára figyelmemet, melly más 
tekintetben ugyan, de azért nem kevésbbé 
volt kecses.

Szép kis leányka volt ez, mint látszék 
egy évvel fiatalabb a’ virágkertben pajzánkodó 
barnánál, termetre ’s vonásokra hozzá ha
sonló ugyan; de színezetben ’s kifejezésben 
egészen különböző. A’ régi előszínben ült ő, 
jázmin ’s szulák lombozattól körül karolva ’s 
az esti napfénytől mint dicssugártól környez
ve , mi különös szépségét gesztenye hajának, 
’s rendkívüli gyöngédségét arczvonalminak ’s 
színének, melly halványsága mellett is egész
séget tanusíta, még inkább kiemelé. Arczán 
hajlékony nemes kellem feküvék, a’ görög ős
kor’ legszebb szobraira emlékeztető, ’s buja 
növésű fényes hajának rendezése, melly a’ 
hófehér homlokon elválasztva ’s hátul koro
nába fonva láttatá azt, még neveié e’ kifeje-^ 
zést. Szemöldei ’s pillái hajánál kissé söté- 
tebbek valának, ’s különösen tömöttek és szé
pek. Előtte szalmafonadék vala látható, mely-

lyen ügyesen ’s szorgalommal dolgozók. Mun
kájára kedveltető figyelemmel, de egyszers
mind komoly mélyelmiiséggel hajlott, melly 
különösen ’s idegenítőleg választó őt el ne
vető nénje’ vidorságától, ki épen szekfiikö- 
tettel ’s egy marok zsázsával szökdécselt hoz
zá. Jessy mindent nyájas mosolylyal fogadott 
e l , fájdalmas hangon néhány köszönő szót 
monda, a’ virágot mellére, a’ zsázsát pedig 
madara’ kalitjára helyzé, melly közelében 
fiigge, ’s ismét üléséhez és munkájához visz- 
szatért, a’ közel cserjében éneklő csalogány’ 
dalát jobban ’s panaszosabban utánozva, mint 
valaha haliam. Én pedig szégyenlém a’ to
vábbi maradást ’s eltávozám.

Midőn nem sokára ismét látám, tízszere
sen emelkedék e’ kedves lény iránti érdekem, 
megtudván, hogy Jessy — világtalan; e’sze
rencsétlenség mindig, de főleg virágzó ifjú
ságon látva, meghatja szívünket, ’s most e’ 
leányka’ személyessége által még lélekrá- 
zóbb lett. A’ lelkészné’ közbenjárultával nem 
sokára megismerkedénk egymással, sőt meg
hittek is levénk, ’s minden látogatás, mely- 
lyet az aberleiglii majorháznál tevék, neveié 
azon érdeket, mit az egész család, leginkább 
pedig mindenek fölött a’ szegény világtalan 
leányka bennem támaszta.

Soha emberi lény nem hajlott meg nyn- 
godtabban ’s nagyobb alázattal és őszinteség
gel iszonyú szerencsétlensége előtt. Azon 
mélyelmüség, melly lelkiiletét annyira kitün
tető, mint nem sokára észrevevém, más kút
főből eredt. Vaksága ügyetlenül ápolt gyula- 
dásból származék ’s gyógyíthatván volt; mi
vel azonban még csak rövid idő óta élt a’ szo
morú nélkűlezés’ e’ helyzetében, folyvást több 
vigasztalási tárgyról tuda szólni ’s gondolni, 
mikről mindig gyöngéd ’s inegnyugvó hálaki
fejezéssel emlékezek. Ő tudott dolgozni, mint 
mondá, olly jól, mint egyébkor, sőt írni is, 
öltözködni, különféle meghagyásokban ’s házi 
foglalatosságokban eljárni, ’s mind ezt téve
dés , hiba ’s kártét nélkül. Olvasás és rajzo
lással természetesen föl kelle hagynia; de 
mindennap örömest megmutatná, ha rendkí
vül nagy hiúság nélkül vélné tehetni, azon 
verseket, miket kedves bátyja Vilmos egy fü
zér mezei virág alá írt, mellyet még szeren
csétlensége előtt kezde rajzolni. Milly kedve
sek ’s milly szeretetet lehelők valának e’ ver
sek! Illy szeretet valóban még az elvesztett
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szemvilágért is majd képes lehete kárpótlást 
nyújtani. Anyja’ szerető ’s jó volt irán ta , és 
úgy Emma is ; de Vilmos! ó, miként óhaj tá , 
hogy láthattam volna Vilmost! Ollyjó, minő 
ő volt, más nem lehete senki! Ezt ő lehetlen- 
nek tartá. Vilmos olvasott neki, csevegett 
vele, sétáin kiséré, és az egyedűljárásnál ő 
tanítá biztosságra. Ő egyengető ki használa
tára az ösvényt, mellyen a’ közel rétre szo
kott sétálni; a’ régi hídon ő igazatá meg olly 
jól a’ karfát, hogy most már veszély nélkül 
járhata egyik partról másikra; ő készité azon 
farámát, mellynek segélyével olly kényelme
sen ’s szép egyenesen írhatott, és levelekben 
tudathatá másik énjével mind azt, mit szíve 
szeretetről’s háláról sugallóit. ,,’S az most leg
főbb vigasztalásom“ tévé ezekhez ; mert Vil
mos távol volt ’s Jessy erősen képzelé, hogy 
ő és Vilmos többé soha nem jövendnek össze 
— élve soha — ezt bizonyosan tudá.

,,De miért, Jessy ?“ kérdém illyenkor.
,01i, mert Vilmos sokkal jobb, hogysem 

e’ világ érdemes lehetne rá‘, volt a’ szeren
csétlen gyermek’ válasza. Ő katona le tt ; 
az öreg Lúkasz tábornok, atyja’ nagybátyja, 
Indiába liivá őt magához, ezredében tisztté 
tévé, ’s már most onnan többé soha nem jő 
vissza; vagy legalább ő és Vilmos összejőni 
nem fognak soha — ezt bizonyosan tudá.

E’ meggyőződés volt nyilvánosan a’ leg
nagyobb fájdalom, melly szegény Jessy’ éle
tét búsítá, ’s azon ok, melly vakságánál sok
kal nagyobb mértékben fehéríté arczát ’s ko- 
morítá lelkiiletét. Mikép támadott e’ hiedel
me , nem tudá senki. Talán valamelly titkos 
babona, vagy csalékony puszta szó, vagy épen 
képzelt előjel gyökeret vert lelkében ’s táplá
lékot nyert azon szerencsétlenségtől, melly, 
noha megnyugvással viselé azt, mégis több
ször komor magányra kárhoztatá őt, mellyben 
sötét sejtésivei tűnődhetek. Ehhez járult sa
ját rendkívüli ingerlékenysége, melly legki
sebb érintkezésnél is megreszketteté őt, ’s 
gyönge testalkotása, melly mása volt határ
talan szeretete’ tárgyáénak. Vilmos ugyanis 
magosra nyúlt szikár ifjú vala, kinek tiiztel- 
jes lelke testét gyengeségben hagyá.

De bár miként történt is ; elég, hogy va
lóban bizonyos előérzet volt a z , mi komor 
felleg gyanánt fiigge szegény Jessy’ fiatal 
korának láthatára fölött. Minden vigasztalás 
siiker nélkül maradt. Nem igen ismerik a’

szenvedélyt azok, kik a’ legmakacsabbat — 
a’ szeretet szülte rettegést — okok által vé
lik legyőzlietőnek. így tehát Lúkasz assz. ’s 
Emma az időnek, Vilmos’ leveleinek ’s legin
kább Vilmos’ visszajöttének engedék át e’ ko
mor gondolatok’ és sejtések’ elszéllesztését.

A’ levelek gyakran ’s pontosan érkezé
nek; levelek, mik Angliában minden más test
véri szívet megnyugtattak volna, de a’ nyug
talan Jessyt még sem valának képesek nyu
galomra szenderíteni. Vilmos egészsége’ ’s 
ereje’ gyarapultáról, előléptetésről ’s várt 
visszahívó lói írt. Végre visszajöttét is jelen
té , még pedig az egész családra nézve igen 
örvendetes és hasznos körülmények között. 
Ezrede visszalrivaték, és a’ dús öreg rokon, 
kinek pártfogása olly hirtelen einelé fel ő t , 
Aberleighbe szándékozék vele jőni, unoka- 
öcscse’ özvegyét ’s leányait — főleg Jessyt, 
kihez különös vonzalommal látszék viseltetni 
— megismerendő. Magától Lúkasz tábornok
tól ugyanazon postával érkezett levél még 
világosabban hangzók: ő Vilmos’ kitűnő tulaj
donit ’s jó magaviseletét indító okául monda 
annak, hogy illy fiú’ anyját segítse, ’s erősí
tő , miszerint legbensőbb óhajtása fiatal ro
koniról gondoskodni ’s vagyonát Vilmosra 
hagyni.

E’ levél tartalmának hallása után félóráig 
szerencsés vala Jessy, míg téli utazás’ veszé
lye — január fogyta felé já rt az idő — ijesztő 
rém gyanánt megzavará örömét.

Ezután nem sokára; de sokkal előbb, 
mintsem a’ két utast várák, más levél érkezők 
Portsmouthból. Ők előbbi jelentősök után az 
első vitorlakész hajóval megindulván, már 
minden perczben megérkezhetének. Az ut te
hát véghez ment, még pedig szerencsésen, 
’s most a’ teher csakugyan távozni látszék 
Jessy’ szívéről. Fölemelő szelíd arczát ’s ino- 
solyga — de még mindig félelemtől háborított 
öröm volt ez , ’s reményén még mindig rette
gés tekinte keresztül. Hosszas!) ideig viharos 
vala az ég ’s esőzött, és a’ Loildon, melly 
egyébként is mindig telve vízzel, áthágta 
medrét és a’ bele szakadó kisebb folyamokat 
is földuzzasztá. A’ majorsági sövényutat ke
resztül szegő ága elmosá a’ biirű’ egy részét, 
’s azon karzat, mellyet Vilmos készíte, letö
rött, a’ víz pedig, mintegy örülve a’ véghez 
vitt rombolásnak, korlátlanúl tajtékzott az 
egyszerű palánkok alatt. Azonban ez volt a’
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legrövidebb ut ’s tehát semmi kétség, bogy Vilmos 
épen erre jövend. Grazely-Green felé biztos ut vezete 
ugyan; de ez fél mérföldnyi kerülés lett vo lna, ’s 
ugyan mikép gondolhatna veszélyre Vilmos — a’ ked
ves Vilmos — midőn szerette övéiiiez siet ? így tana- 
kodék magában Jessy; azután pedig ismét minden re t
tegést fölöslegesnek ta r ts , mert véleménye szerint egy 
postakocsis sem fogna elég vakmerő lenni a’ zajgó 
folyammal daczolásra. ’S még sem akart megnyugodni 
a’ gyönge testvéri szív ; Jessy retlege , ’s nem tudá 
m itől! —

Egész nap föl ’s alá járt a’ szűk udvaron, meg- 
á lla , liallgatózék — tovább ment ’s ismét hallgatózék. 
Végre a’ nap’ búcsuzása felé, azon finom hallásával, 
raelly megvakulása óta tulajdona le t t , ’s mit most ret
tegés, szeretetés várakozás még inkább élesíte, neszt 
vélt észre venni a’ folyam’ túlpartjáról — , nem, már 
tisztán hallá, hogy gyorsan haladó kocsi közelít a ’ fo
lyamhoz a’ túlsó részen.

,Csak a’ víz’ zajgása1, mondá Emma.
,,Nem, nem ! — Én hallom a’ kocsit, lovakat — 

kerekeket!“  — feleié Jessy, ’s legnagyobb fölhevu- 
lésben elfutott, hogy a’ kocsist az örvény’ erejéről 
tudósítsa ’s bátyját örömmel megölelhesse. Emma ’s 
anyja követék ő t ; de ki tudott volna Jessyvel gyorsa
ságban vetélkedni, midőn Vilmosához siete? A nya’s 
testvér hangosan szó liták ; de ő nem hallott ’s nem 
felelt. Mielőtt a’ sövényül’ kanyarulásához érhettek 
volna, Jessy már a’ folyamhoz é r t ,  's mielőtt a’ híd
hoz juthatnának, Jessy’ lába már Iesiklott az ingó 
nedves bőrűről ’s ellenállás nélkül a’ hullámok közé 
zuhant. Nem hiányzók a’ leggyorsabb segély: minden 
felől érkezének emberek ’s naszádok , és sok szegény 
ember életét koczkáztatá a’ jó  Jessyért, kit minden 
ember annyira szerete.

Vilmos is ott volt ! — Jessy nem csalatkozék. 
Vilmos is ott volt, ’s szeretet’ és halálfélelem’ egész 
erejével kiizde a’ zúgó hullámokkal drága zsákmá
nyukért ; de minden erőködése siiker nélkül maradt, 
őt magát is eszméletlenül huzák ki a’ vízből. A’ leány’ 
szép testét csak akkor lelék meg, midőn már vissza- 
jiozhatlanúl elröpült belőle az élet.

’S igy a’ szegény Jessy’ jóslata teljesült : ő ’s 
testvére Vilmos soha többé élve össze nem jöttek ! —

,V —«/ Ignác«.

marival naponként több reményeket nyújt. Közép hang
jai nem eléggé csengők ugyan , de huzamos gyakorlat 
által tisztábbakká, testesbekké ’s erősbekké válhat
nak. Almaviva kezdő énekesnek merész feladás, de 
Joob’ énekében legalább bensőség volt, ’s já téka , ha 
kezdői i s , de nem minden jövendő nélküli. Mellékes 
dolog, de mégis bántó volt — mert lehetetlen nem tud
n i , mint kelljen — hogy Almaviva a’ serenata’ alkal
mával néhány tactus után guitarrját visszaadta Fioril- 
lónak ’s egész kényelemmel a ’ színfalak közül kísér
tette áriáját, mellyet majd érzékenyen Fiorillo, majd 
a’ közönség felé a g á i r a  adott e lő , a’ helyett hogy 
az ablak fe lé , ’s mint éji d a lt, nem drámai játékkal. 
— B e n z a  »(Basilio) , a’ kassai színház’ tagja, ép, 
tiszta , zengő és mély basszus, szabatos előadással; 
a’ játék otthoniságot bizonvíta a ’ színen, ’s ha tor
zítva is , mint rendszerint, de nem bántólag. Vele 
operánk csak nyerne. — Szilágyi (Bartolo) ismét el- 
feledé, hogy nekünk a’ nézühelyen is csak kellene 
valamit érthetnünk, ’s oily halkan hadarta beszédét, 
hogy a’ legmulatságosabb helyek is elveszték hatáso
kat. Estvénk a’ hangászkar’ jeles munkálkodása mel
lett egészben igen kedves lett volna, ha Kosina más 
kezekben van. A’ múlt, nem nyújthat pótlást a ’ jelen’ 
hiányaiért, a’ csinos, kifejezéses ének nem adhat mű- 
éleményt, midőn a’ scála nincs többé a’ muvészné’ ha
talmában ; ’s ha publicumunk megtapsolta ő t , ismétel
ve is , ez annak jele , hogy kíméletében a’ tett érde
mek iránt, miket feledni soha sem fogunk, minden kö
rülmények közt méltányt és figyelmet kíván bizonyíta
ni. Ezen operánk’ érdeke megujúlna, ha benne már 
egyszer Schodelnét is hallhatnánk ; avvagy hozzá, mint 
v e n d é g h e z ,  nem lehet efféle követeléseket intéz
nünk? — Nem, ö bizonyosan rajta lesz a’ köz kí
vánságnak minél elébh megfelelni, de ma — mint a’ 
czédulán olvastuk — rekedt volt. — Mellékesen érint
jük:  Bartháné szép, kellemes asszony, de énekével' 
csak úgy békélhettunk volna meg, ha más tagunk nem 
lett volna Berta’ szerepére. Édev Luíz talán nem ve
tette volna meg. Azzal a ’ kis áriácskával is lehet tap
sot nyerni , mindenek felett pedig kötelessége egy 
buzgó tagnak, bármikép is ,  az egész hibátlanabb 
adásához járulni. S* V *

E g y v e le g .

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

Jul. lOd. G y á m s á g .  — Mé z e s  h e t e k .  — 
Mind a ’ két előadás a’ jelesbek közé számítható. Az 
elsőben Megyeri ma ismét különös jó kedvvel adá a’ 
tudós Brand Ádám’ szerepét. László, szerepének két
értelműségeit néhol igen is kiemelé s így alig hihető, 
hogy benne csalóra ne ismerjenek. Általában ezen sze
rep több finomságot kiván. Midőn azonban Lászlót 
gáncsoljuk, örökké hozzá kell érteni, hogy játéka 
rendkívüli szorgalmat és csüggedetlen színészi kedvet 
mutat. A’ Mézes hetekben Lendvay (Alexis) és Lend- 
vayné jelesen tiinteték ki magokat. Lendvayné a ’ nagy
ravágyó, m érges, ’s utóbb keserű kínok között 
megtérő Theresiát indulatoskodásaiban, érzelmeiben 
oily valólag személyesíti, hogy e’ nemben a' legjob
baknak is példányúi szolgálhat. F*.

Jul. l ld.  S e v i l l a i  b o r b é l y .  Rossini’ ezen 
operája, metly aligha nem legtovább fogja magát a ’ 
gazdag képzelmű maestro’ munkái közül, Olaszorszá
gon túl is, a’ színen fentartani: közönségünk’ méltó 
kedvencze. Éltette azt ,  mint egyébkor, Szerdahelyi 
a’ czímszerepben ; ki mind a ’ mellett hogy hangja nem 
mellhang, coloraturája nem tiszta és szabatos , hogy 
közép D -je ’s még inkább E -je többnyire mélyebb: 
mégis lelke a ’ darabnak; ’s az olasz czifrák eltakar
ják a’ nem szép zengésű szózat’ hiányait. Joob (Al-

— M in t  ő l i a t n i  m e g ’ a ’ v íz v e z e t»  c ső -  
U e t a '  b e f a g y á s t ó l .  — A’ múlt erős télen sokan 
panaszolkodtak egy olly bajról , mellynek olcsón _ele
jé t lehetett volna venni: a vízvezető csők’ befagyását 
értem. A’ felengedéskor különben is könnyen megha
sadnak az illy csők ’s kárt okoznak az egészségben és 
birtokban. Ha a’ vízcsövek más csőkbe vagy tokokba 
bezáratván egy két hüvelknyrre k őrültöméinek Turész- 
porra l, szénhamuval vagy a’ hideget leginkább elzáró 
szénporral (porrá tőrt szénnel), a’ víz bennök egyre 
megtartja mérsékletét és be nem fagy. Ezen fölül még 
azon nyereség is hárámlanék e’ módból, hogy nyáron 
a’ víz nem lanyhudnék meg a’ csőben. Csodálkozni 
kell, hogy a’ legköltségesebb ’s elrendeltebb házokban 
is olly kevés figyelem fordíttatik az illy szembeszökő 
’s olcsó szerre olly általános és komoly hiány ellen.

-  I J  f r a n c z i a  e x p e i l i t io .  — A' francziák’ 
királya tudományos utazást rendele Scandinaviába, 
Laplandba és Spitzbergába, melly az előbb Islaud és 
Grönlandbau tett vizsgálatokat kiegészítse. Ezen uta
zás , mellynek kormányzása a ’ már hasonló liivatalban 
volt Gaimard urra van bízva, 1838 és 1839ben fog 
megtörténni. A’ svéd király, ki illy fontos vállalatnál 
egész szívből akar munkás lenni, több svéd tudóst je 
lele k i , kik a ’ francziákkal egyesűlendenek azon föl
adás’ föloldására, mellynek sukere az egész miveit vi
lágot érdeklendi.

Kjomatik Budán , »’ magyar 1.ir. egyetem* betűivel.
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A ' s z í n i  h a t á s  m i n t  d r á m a i  
b e c s m é r t é k .

Színi hatásnak átalányosan azon kedve
ző vagy kellemetlen, nem ritkán e’ kettő 
közt ingadozó siiker neveztetik, mellyet a’ 
színpad henniink támaszt. — Ugyan egy színi 
mutatvány a’ hallgató közönség’ miveltségi 
osztályzata szerint egyben kedvező, másban 
kellemetlen sükert hozhat elő, — ’s hirdesse 
bár a’ nagyobb rész az erezett sükert kel
lemetlennek, kérdés marad: nem kedvező-e 
az ? szellemi világban többség nem határoz. 
— Egyszerű természet szólá ki a’ szép’ örök 
törvényeit, nem tlieoriai okoskodások, még 
kevésbbé jelen nemzetek’ századait czímerező 
szokások valónak létalapjai. Ezen egyszerű 
természet, melly a’ szép’változatlan törvényeit 
önmagából képes lelkesen kiszólani — mi
képen az újabb századok’ embereinek szellemi 
életéből világos — nem egész néptömegek, 
még kevésbbé nemzetek’, de leginkább csak 
egyes individuumok’ tulajdona. Hajdanta — 
mert másként mi okból dicsőítnők a’ nemzetet, 
mellyet Hellénnek nevezünk? — az aesthesis’ 
kétesb ítéleteit, kérdesbeni igazságait a’ nép

érzelem — nem épen a’ profani vulgusé — 
inkább törvényesíthető, de fájdalom korunk
ban az érdeklettem népérzelemnek természeti 
átlátszó tisztaságát több homályos metamor
phosis érte, mintsem hogy aestheticai kérdés 
megítélésében szemüvegűi használtathatnék 
Századunk tlieoriai század; ’s nem kell el
felednünk , mi e’ lapokban előttem mondatott: 
„Theoriák az okoskodó ész’ tárgyai; hozzájok 
sophistica férkezhetik“ stb.

Ezekből a’ többség’ ítéleti hitelességére 
következményt húzhatunk; én a’ mondottakat 
czélomhoz képest színházaink’ publicumairól 
kívánom értetni. Mert itt is számtalanok ta
lálkoznak, sok jelesebb drámaköltőkkel egye
temben, kik a’ publicum’ tetszését vagy nem 
tetszését az igazság’ istenasszonya’ mérőiből 
hiszik feléjök hangzani. Kérdem én az illye- 
tén hitűektől, mit mondanak e’ fájdalmas ta
pasztalásra, melly szerint elismert becsii szín
müvek, nevezetesen Shakespeare- ’s Schil
leréiből néhányak, adassanak bár valódi mű
vészektől, miveltebb közönség előtt, inkább 
kellemetlen, legalább nem becsarányos sükert 
gerjesztenek? A’ művet fogják-e kétségbe 
vonni? E’ fájdalmasnak neveztem tapasztalást
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Lessingis megszerzé tökélyesti)!) müvek’ ada- 
tásakor, mellyek okát, lia jól emlékezem, alj
ban véli föllelni: mivel az illy művek költő
jük által tökélyre nézve annyira kimerít- 
vék, hogy a’ színész’ ügyessége mitsem acl- 
liat hozzájok; ellenben középszerüebbek hi
ányát a’ színész’ ügyessége pótolhatja ki. — 
Legyen a’ mint van, reményiem alább ki fog 
tetszeni mint van.

Hogy színi hatást széptani értelemben 
kedvezőnek nevezhessünk, a’ drámai mű, szí
nész és hallgató közti öszveliangzás nélkü
lözhetetlen. Ha azt, mit a’ genialis drama- 
költő müvében akart, ügyes színész pontosan 
teljesíti ’s a’ miveit hallgató teljesen érti és 
erezi: sikerűi a’ megkívántam összeliangzás. 
He illyetén összeliangzás sokkal nehezebb 
feladat mintsem gondolnék, ’s e’ szerint a’ 
valólag kedvezőnek nevezhető színi hatás 
sem csekélység. Gyakran csak igen kissé is 
múlja fölül a’ drámái mű’ színpadi személy- 
nüke’ ügyességit, vége a’ megkívántaié ha
tásnak. És a’ hallgató’ értelmisége milly gyak
ran szállong lentebb fejénél! Milly igen gyak
ran fekszik itt a’ hiba, annélkül hogy a’ szín
mű vagy személyesítője legkevésbbé is vádol- 
tatliatnék. — Több,szerte maga a’ színdarab’ 
fentebbi tökélyessége az, mi színi hatását 
hátrálja. Ugyan is valódi genie’ repuisitu- 
inait látszik kielégíteni ; hol gondolat és sti
lus egyszerre kétilányban kivannak hatni: 
amaz lefelé mélybe, hogy mélysége ragad
jon csodálkozásra, emez kifelé, hogy külse
je ’ szépségeivel gyönyörködtessen; hol clia- 
racterfestés, cseiekvénybonyolédások ’s ki 
tudna egyenként előszámlálni minden drámái 
tökélyt? oliy sok speciális részletek’ össze- 
fiizete által alakúinak egy szép egészszé, 
ollyá melly saját érdekes nagyságában csak 
azon esetben éreztethető, ha a’ speciális rész
letek egyenként megtevék bennünk hatásokat; 
illy műben mondom a’ számtalan müvészileg- 
genialis részleteket színpadról, legtöbbször 
egyszeri! hallásra, a’ néző — legyen bár 
lángész — tisztán bajjal foghatja fe l , gon
dolkozásra nem engedvén neki iidöt perczen- 
kénti tömösiilése újabb ’s újabb gondolatok
nak, helyzeteknek stb. A’ színész pedig ügyes
sége által a’ műtől testmozgalmaira vonván 
figyelmünket, gyakran inkább árt fogékony
ságunknak mintsem használ. — Illy művek
nél mutatvány előtti figyelmes olvasást ’s fá-

radalmasb előkészületeket téljes foganattal 
ajánlhatnánk, ha nem hallottunk volna igen 
gyakran különben competens színbírákat, kik 
olvasás közben az adatandó műből mindent 
reményiének, mutatvány után színi hatás’ nem
léten sopánkodni. Sopánkodásaikat könnyű 
lett volna a’ színészek’ rovására visszaigazí
tanunk, ha játszásuk felől azoknak nem hal
iánk vala jó előre magasztaló szavakat. Bí
ráló urak tehát hogy következetesek legye
nek — mit volt tenniük? — pusztán a’ drá
mai dolgozatot vádolák. Puszta vádjok idő’ 
jártával vétek váddá alakult; véikelltetett a’ 
színmű leve. De illy vétkül tulajdonítás sok
kal igazságtalanabb, mint sem hogy ellene ki 
ne kelnénk. Én e’ vétket a’ színművészet’ 
hiányos physicai természetének tulajdonítom. 
Miről hogy a’ kétkedőt meggyőzhessem, ké
rem következő szavaimra figyelmezzen; — 
Midőn egy műértö jeles drámái dolgozatot — 
itt csupán ezrekről akarunk szólani — figye
lemmel olvas, az olvasottakot képzelő ereje 
s z a b a d o n  állíthatja elébe, ’s épen e’ kép
zelet-szabadság, ez önmunkáló erő az, mi öt 
a’ költő’ szellemével egyarányos röpiilhetésre 
felszabadítja. Más a’ drámai mű’ sorsa szín
padon; inás visszonyban állunk mi is a’ drá
mai művel illy alkalommal. Itt a’ színész és 
színpad tétetnek az olvasó’ lielyezetébe ’s ne
künk, kik nézők vagyunk, megszűnik képze
let-szabadságunk. Mi csak azt látjuk, mit 
a’ színész és színpad láttatnak, azt érezzük 
és halljuk, mit azok éreztetnek és hallatnak 
velünk. Hogy pedig a’ színész minden ügyes
sége , a’ színpad legczélszerűbb gépelyzete 
mellett is physicai korlátoztatott természeté
nél fogva azt állíttassa élőnkbe, mit szelle
mileg önmunkás ’s mindig szabad képzelő- 
erőnk állíthat, merő képtelenség. Ezekből 
világos, miért tetszhetik ugyan azon egy drá-. 
mai mű olvasás közben, midőn képzelőerőnk 
szellemi szabadságával é l , — miért nem ada- 
tásakor, midőn képzeletszabadságunknak szí
nész és színpad vonnak határfalat. Világos 
továbbá, hogy szellem-dús drámai műnek 
beesmérője nem a’ színpad, sőt inkább a’ 
színpadnak becsmérője amaz. Másképen: nem 
szellem-dús drámai művek szűkölködnek szí
ni hatásban, de a? s z í n p a d n a k  nincs s z í 
ni  h a t á s a .

Vannak jelesebb drámai dolgozatok, mely- 
lyek habár technicájukra nézve a’ színpad
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külső requisitumainak, mellyek körűi a’ szí
nész’ tettleges, a’ hallgató’ nyugvólagos mű
ködéseik mindent, mi megkívánta tik, elkövet
nek — ’s mind ezek’ daczára sem támaszthat
nak váratott hatást. Például merem felhozni 
Lessing’ Bölcs Nátliánját. E’ jeles művet 
színpadon eddigelé nem láthatám, mind azál- 
által didacticai tartalmából húzva következ
ményt, úgy hiszem, nem lesz alaptalan ítéle
tem. Utryan is olly műben, hol a’ szavalás 
nagyobbadán okoskodó ész’ tárgyaival foglal- 
kodik, a’ hanghordozásnak természetszerűleg 
megfontolt lassúsággal kelletik bírnia,’s Hlye
ién szavalási plilegma, majd nem kezdettől 
végig, kissé unalmassá lesz: mint hogy a’ 
szavalási tökély hanghordozás’ változatossá
gában tűnik fel leginkább. De az illyszerű 
drámai dolgozatokat roszaknak kiáltamljuk-e 
ki azért, mert becsarányos színpadi hatást 
nem képesek gerjeszteni? ’S ellenkezőleg a’ 
tartalomüres bohózatokat, mellyek’ adatása- 
kor a’ drámai tökély legtöbbnyire jókora láb
ugrásokban mutatkozik, mert legnagyobb 
publicummal diesekhetnek, legnagyobb érté- 
küeknek tartandjuk-e ?

Azokhoz kik a’ mondottak’ daczára is 
előbbi véleményükhöz radaszkodnak ’s színi 
hatás nélkül valólag jeles színmüvet képzelni 
sem tudnak, képzelni sem akarnak, még egy 
szerény kérdéssel bátorkodom fordulni, ha 
t. i. drámái dolgozatnak színpadon előadatni 
czélja-e ? Érdemei közé számíttatható igen 
is , ha sikeres színi mutatványnyá alkalmaz- 
tatlialik, de czélja semmiképen nem. Szín
padnak mindenkor csak eszközül kell tekin
tetnie — a’ czél magában a’ színműben rej
tezik. Erre főképen drámákul töknek kellene 
figyelniük. —

Drámaköltők korunkban nagyobbára szín
padnak ’s nem a’ literaturának dolgoznak. 
Mig ez tart ’s itélőszékiil tekintendik a’ szín
padot, müveik csak s z í n r e  lehetnek becse
sek, nem benső értékre is egyszersmind.

f'achott Sándor.

A ' f r u n c s i u  n e m e s s é g .

Minél kiáltóbbak valának azon visszaé
lések, mellyek a’ román tartományokban egy  
m e g h ó d í t ó  ’s e g y  m e g h ó d i t o 11 n é p’ 
e g y m á s  m e l l e t t  á l l á s á t  szülték, an
nál iszonyúbb volt azon mozgás, melly ál

tal a’ néptömegek a’ rajtok súlyongú nyoma- 
tástól megszabadulni iparkodtak. Az ártat
lan a’ vétkessel, a’ szabadelmű nemesember 
Du Barry- és pártjával a’ veszélynek ugyan- 
egy mélységébe buktattatának. Mirabeau és 
Beaumarchais azon irányok’ két képviselőjé
nek nézethetik, mellyekre a’ párisi nemes
ség a’ zendülés’ kezdetekor oszlott, mellyet, 
mint tudva van, a’ n e m e s s é g  a’ p a r l a 
m e n t e k b e n  nyita meg. Mirabeau a’ törek
vést felülről lefelé, Beaumarchais pedig alul
ról felfelé vitte. Azon kevés fenmaradottak, 
kik a’ tartományban el nem rejteztek, vagy 
a’ tróntól megfosztott családot nem követték, 
a’ consul — ’s még többen a’ császár körül 
gyiilekezének össze; a’ restaiuatio sokkal rö
vidéin» ideig tartott, és a’ törekvésnek sok
kal kevésb erejével ’s egységével h ir t , 
hogysem hasonnemíí ’s elszánt nemességnek 
egy új nemzedékét maga körűi összegyiijt- 
hette volna. Innét eredt a’ franczia nemes
ség’ összetartásának egészleni hiánya, ’s 
csak nemleges egysége, azaz gyülülség a’ 
mostani kormány ellen, világos nézete nél
kül annak, mit helyébe tehetni kívántak. Ide 
járul juég a’ zendülés által mélyen megren
dített , folytonos osztályok által még jobban 
meggyöngített vagyon, a’ legújabb divatsze- 
rüség ’s az e r e d e t i  jezuitismus közt inga
dozó nevelés, a’ restauratiú’ ideje alatt a ’ 
fővárosban-élés’ szüksége, noha ott sok kel
lemetlenség van ; ’s a’ pillanat’ hatalma, 
mellynek egy párisi sem képes ellenállani. 
— Midőn azonban a’ vízözönelőtti nemesség 
Párisban legkisebb kéjelemmel sem bír, a’ 
tartományban is még kevésbbé van helyén. 
Fanyar emlékezetek a’ zendülés’ idejéből; a’ , 
tisztviselők’ dölyfe, kik ezt minden alkalom
kor némi káröröm közt éreztetik az alájok 
rendeltekkel; jó és hasonértelmü társaság’ 
hiánya; mindazon befolyás’ távolléte, mely- 
lyet kinevezések, tized-, vadászat- és halá
szatjogok adnak; a’ haszonbérlők’ igényei, 
kik a’ földesurakkal egyenlő lábon állnak — 
mindez a’ régi elvekben növekedett nemes- 
emberre, de még inkább hasonérzelmü hitve
sére nézve, a’ falusi lakást szükségkép igazi 
pokollá teszi. — A’ császárkor’ nemessége 
visszavonult a’ „Rue St. Lázáré-on“ túl fek
vő új szállásokba. Ez már eredeténél fogva 
több észtelietséggel b ír, mint a’ régi udvari- 
nemesség. De az is hasonnemiiség’ híjával 

G*
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van, ’s azalatt, miff az öregek fiatalkori erő- 
ködéseik’ következeik erőik’ fogytában ész
reveszik, a’ fiák között kevés kitűnő észte
hetség van , melly általában szerződési há
zasságokból — mint Napoleon azokat véden- 
czei’ számára szerette rendelni — csak igen 
dtkán szüleinlik. Azonfelül kevesen is ma
radtak gazdagok a’ császárkorban meggaz- 
dagultak közül; többen az új udvarhoz sze- 
gfődtek. — Az új, vagyis a’ pénznemesség, 
külföldről ’s részint a’ Jordántól származik. 
Ő kiváltkép fényűzés és livreék által akar 
parancsolni, új palotákat épit, vadászparipá
kat tart, ’s a’ jó társaságot a’ legfényesb 
ünnepélyekre híja meg. Hogy azok is törek
szenek meghívásokra, kik az új gazdagokat 
szüntelen gyalázzák, épen ne tessék külö
nösnek. Illy gyülekezetek, minthogy sok 
költségbe kerülnek, ritkák. Azonban nein 
akarnak egészen idegenek lenni a’ világtól, 
lányaikat be — és elő akarják vezetni, ’s 
egy héti fecsegésre anyagot szerezni. — E- 
gyébiránt az újabb idő’ vad árja mindenfelől 
betolakodik. A’ Fauxbourg St. Germain’ ifjú 
családjai lemondanak a’ livreékről ’s a’ czí- 
meres kocsiajtóról; agg nemesemberek já t
szanak a’ börzén spanyol ardoinokkal; ájta- 
tos dámák fióknak gazdag eretneki házassá
got keresnek, ’s egy Montmorency tánczinu- 
latságba megy Rothschildhoz, de nem megfor
dítva. — Nem csak a’ zendülés, hanem az 
előbbeni nemesség’ benső szétbomlása által 
is lelietlenné lön, most egy új kiváltságos 
és magában alapult egészet alkotni a’ marad
ványokból. Az előtt a’ franczia nemesség, 
mint mindenütt, hol németek hódítókként te
lepedtek m eg, polgáriakkal’ sziinetlen ösz- 
szevegyiilésben szenvedett. Innen ál helyze
tek ’s illetlen rokonságok támadtak. Abból 
eredeti később a’ nyilvános vélemény’ el
lenzéke, mellynek képviselőjét még Lafayet- 
teben láttuk. A’ zendülés’ viharjai után 
egy pairkamara csak telephalmot, de őshe
gyet soha sem alkothatott. Az adta elbocsát- 
tatását is késedelme által a’ júliusi napok 
e l ő t t ,  engedékenysége által ezek u t á n ,  ’s 
koránsem uralkodik többé a’ nyilvános véle
ményen, ’s ezt egy nemesi kamarának k e l l  
tehetni, ha czéljának meg akar felelni. A’ 
nyilvános vélemény’ vezérletén mindent meg
tehet, ellene, semmit. Neki minden kitűnősé
geket magába kell foglalhatnia a’ nélkül,

hogy jogaiból valamit engedjen. Most már 
a’ népnek minden ereje kifejlett, a’ kivált
ságos rendeken kívül, azért, úgy hiszszük, 
nem mondunk kelletinél többet, ha azt állít
juk, hogy Páris a’ régi értelemben vett euró
pai nemesség’ fővárosa soha többé nem lehet.

Németből. M. S ,

M u t a t v á n y
a’ „Három föltétel“  czimít bűbájos daljátékból. 

HARMADIK FELVONÁS.
ötUdik jelenés.

Regényes táj egy hegyoldalban három forrással. 
Távolabb a’ völgyben egy falu látszik. Bájoló zene 
kezdődik.

A’ t ü n d é r e k ’ k a r d a l a .  
Nászdalra lelkesüljetek 
Erdők mezők völgyek hegyek,
’S kik virágok közt hizelgve 
Szűz csókokat lopdostatok 
Lanyha szellők, most sietve 
Tündér zenével szánjatok!
Mert ünnepet ül ma honunk,
Napon, éjjelen át vigadunk;
A’ hő szerelem’ fényes diadalma 
Az állhatatos s z í v ’ ritka jutalma, 
Mindnyájunkra ma kedvet idéz 
’S égi gyönyört, gyönyörökre tetéz!
Vigadni mulatni tehát ma jeriink, 
Öröm-érzettel teljék kebelünk,
Vigadni, mulatni — mulatni, vigadni jeriink ! 

MilOW, MikÓ (szemlélődve jönek). 
Mikó.  Ide inára’ mennyország nem igen 

messze lehet, nrfi.
Mi l ow.  Miről gondolod ?
Mikó.  Egy az hogy sokat is jöttünk 

m ár, de más az hogy ez a’ szép liangicsálás
— hallotta? mi volna ez egyéb, mint angya
lok’ imádsága, azok pedig csak a’ mennyor
szágban laknak,

Mi low.  Csak azt lelném meg Mikó, mit 
keresek ; az lenne az én mennyországom.' De
— kevés a’ remény.

Mi kó .  Nem kell csüggedni, urfi ; hall
gasson csak én rám! (dalol)

M a g á n y d a l .
1. Míg szemem’ világa ég,

Nem husit a’ messzeség.
Lábam arra van terem tve,
Lóssa fussa a’ világot;
Mig busái más, jobb nevetve 
Szedjük addig a virágot!
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5. Egyik ember azért m orog,
A’ szerencse mért forog?
V agy, ha egyszer állhatatlan 
M ért nem pártol ö m elléje?
B algaság ez! a ’ világon 
M indennek megvan szeszélye!

3. M ásik óhajt hirt n ev e t,
’S nem mutat rá  érdem et!
Egy k ev é ly , és azt kívánja 
Minden ö té t, süvegelje ,
’S míg ö pénzit zsákra h án y ja ,
M ás az üres kortyot nyelje!

4. Hej sokféle emberek 
Vannak ra jtad , föld-kerek!
És ki a ’ bölcs? az , ki vígan 
Futja által a ’ világot,
’S míg keserg  m ás , ő nyugodtan 
Tépi addig a’ virágot!

M i l o w .  Ig az , hogy csupán jó  kedved 
tartja m ég bennem a’ lelket, Miké, ’s nélkü
led eddig tudja isten mellyik ország’ szélén 
mohosulna sírom!

M i k ó .  Mind jó  volna ez urfi, ’s én han- 
gicsálnék versenyt a’ pacsirtákkal, csak tor
kom ki ne száradna; de ez nagy bajom.

M i l o w .  Arról tehetsz, jó  fiú, — nézzd 
mint csergedeznek ott a ’ liűs források , szinte 
kínálva fris italukkal.

M i k ó .  Ig a z , csak egy kicsit borizübb 
volna az a’ viz. De mit tesz az em ber? szük
ségből még is jó  (egyik forrásból merít).

M i i o w .  ’S az én Szomjam enyhülend-e 
valaha ?

M i k ó .  Urfi, igen hogy csak víz, de mond
hatom emberségemre, vízben illy italt még nem 
Ittam. H a tetszik hozok.

M i l o w .  Nem bánom, úgy is olly belső 
hőség tikkaszt.

M i k ó .  ’S mivel már egyiket fölzavartam, 
íme e ’ tisztábból meritek (merit).

M i l o w .  Milly bőség , hogy úgy válo
gathatsz.

M i k ó .  T essék !
M i l o w .  (iszik) Hah! lelkemre Mikó — 

ez ital nem közönséges. Egyszerre minder 
ereimbe á tszö k e lt— én olly különösen érzen 
magamat.

M i k ó .  Nekem is szinte boldog emléke 
zetü részeg  óráim at ju tta tja  eszem be, pedii 
láthatja, hogy csupán istenadta víz !

Hatodik Jelenés.

(Csincsi a’ források közül fölbukik).
M i k ó .  N in i! egykis angyal ott már buk

dácsol. Mondom a’ mit mondok, urfi, mi addig 
já rju k  a’ v ilágot, míg elevenen nem ju tunk  
a ’ mennyországba.

M i l o w .  M egfoghatatlan!
C s i n c s i .  Vakmerők! hogy’ m erészelté

tek  halandó lábaitokkal e’ szent földet érin
teni ?

M i k ó .  Nem mondtam? ugyan nem emlé
kezik az urfi, hogy valaha valahol meghaltunk 
volna ?

C s i n c s i .  Rabjaim vagytok, gondolatla- 
nok —

M i k ó .  H ogy’ börzenkedik a ’ kis öcsém , 
pedig alig egy iitet.

M i l o w .  Mi idegenek vagyunk, ’s egé
szen jára tlanok  e’ tájon.

M i k ó .  Aztán megszomjaztunk.
C s i n c s i .  Tán még ittatok is e’ vizekből ?
M i l o w .  Úgy van!
M i k ó .  Én magam egy itczére valót az 

innensőből, uram m eg’ a ’ másikból, tán  csak 
nem m érges?

C s i n c s i .  Úgy büntetésit is nyomban 
m egittátok m erényeteknek. (Milowhoz) Tudd 
meg ,  ezen víz’ erejénél fogva, mellyből te  
i t tá l ,  meg kell szeretned , kit először m eg
lá tsz , legyen bár a ’ legrutabb pórleány , ki
véve , ha testvéred  volna. — (Mikóhoz) És be
léd minden leány és asszony, ki csak meglát, 
szerelmes leend, ha száz volna is egyszerre

M i k ó .  Hojjé! hisz ez boldogság!
C s i n c s i .  Csak hátadon ne érezd aztán 

annak gyönyörét.
M i k ó .  Mind jó  volna öcsikém ; de mi e 

m eséket ha akarjuk hiszszük, ha akarjuk nem 
hiszsziik. Szólj,m iféle ivadék vagy? hol já r tá l  
iskolába ?

C s i n c s i .  ’S még te  kételkedel nyomo
ru lt ? (int, ’s négy fekete alak előterem, kik Mikót közbe 
véve verni kezdik).

M i k ó .  (fotós) Jaj ja j ja j!  hát e’ tájon igy 
-m agyarázzák  az igazságot? Ja j! h iszek , min

dent — csak k érem , könyörüljön, ja j!
C s i n c s i  (int ’s az alakok eltűnnek). Ti tiin- 

i dér hatalomba estetek; azért a ’ víz’ erejét 
éreznetek kell. Legyetek állhatatosak, ’s még 

■ hasznát vehetitek, (egyik foríisba elbukik). 
r M i k ó .  J a j ,  bizony vizbe öli magát. — 

Urfi, ez furcsa hely, itt én nem jól érzem ma-



99 100

gainat, tán mennénk? Amott látszik a’ falu, 
csak azt is illy fekete tündérek ne lak ják!

M i 1 o w. Menjünk igen, előre a’ czél felé! 
Mikó.  Hanem valami okos jutott eszem

be. Jó lenne tán szemeit az urfinak bekötni; 
mert a’ mint az a’ kis fráter említé, a’ leg- 
rutabb pórleányba is szerelmes leend ha elő
ször meglátja, már pedig én neki hiszek, mert 
igen megfoghatólag fejtegette hátaipon okait. 
— Én legalább majd vigyázok, ’s akkor oldom 
föl a’ kötést, ha valami szépet látok.

Mi low.  Tedd a’ mit akarsz, rád bízom 
magamat.

Mi k ó  (beköti Milow’ szemeit). Iffy! IHOSt 
csak abba a’ csárdába ni, egyet inni erre az 
ijedségre. Majd meglássuk ott azt is , van-e 
foganatja a’ víznek (elvezeti Milowot).

H etedik je len és.
Fatusi kocsma. Előtte sátor alatt pór nép mind 

két nemből öreg és fiatal, dalolva tánczolva.
I f j a k’ k a r a .

Tánczra dalra ifjak!
Senki hátra nem maradhat,
Napjaink megfagynak
És a’ vénség jót mit adhat?
A’ jelen évek’ tarka virágút 
Szedve nevessük más’ butaságot 1 

L e á n y o k ’ ka r a .
Csak vigfyázva lányok,
Senkit ifjú megf ne csaljon!
Csendesen járjátok ,
Tánczba’ senki inegf ne haljon!
Csalfa legények körbe idéznek;
Eljön a’ farsangf — rátok se’ néznek!

Együtt .
Haj mi öröm gyűl az ifjú’ szivébe? 
Hogyha tekinthet imádta’ szemébe. 
Rajta, rajta, rajta!
Tánczra dalra ifjak,
Nem tehetjük majd ha 
Napjaink megaggnak!

(nagy táucz , magános és közös; meltyet az öregek 
telt kancsók mellől asztalnál ülve elégűlten néznek).

Xyolczodik j e l e n é s .
(Milow bekötött szemmel Mikótól vezettetik). 
L e g é n y .  Holló! idegenek.
Mikó.  Isten áldjameg kendteket! itt jól 

megy a’ mulatság.
Öreg.  Isten hozta, legyen ben része 

öcsém uramnak is!
Mikó.  Hja! tudnám én azt; de nem le

het. Egy az, hogy egy szerencsétlen vak uram

van, kit vezetnem kell, más az , hogy ha én 
tánczolnék, minden leány és asszony, ki csak 
itt van, belém szeretne.

L e g é n y .  Holló! pökhendi uram . . .
Öreg.  Csitt! lassabban Gyura ! vendégeit 

a’ magyar mindig megszokta becsülni. Ülje
nek le kigyelmetek ide mellém! (leülnek).

L e g é n y .  Hej csapiáros, bort! teringet- 
té t , az ember még alig szagolt bele, marig 
lecsittezik! (más asztal mellé telepedik. A’ vendégek 
külön asztalokra oszolva keverten mulatnak magukban. 
A’ leányok mind inkább hunyorognak Mikóira 's sug
dosnak egymással): „Ej ! íuelly szép legény! milly 
gyönyörű alak!“

Öreg .  Hát mi járatban vannak öeséin- 
uramék ?

Mikó .  Atyafit keresünk, bátyám.
M i l o w .  Ej, mit tudsz te bele ? Azt mond

ja  meg, öreg bácsi, micsoda helység ez, melly- 
nek csárdájában most vagyunk?

ö r e g .  Ez uram Örvöd.
Mi l ow.  Micsoda uraság bírja?
Öreg.  Hasonló nevű — Örvödy Máté ö 

nagysága; Igen jó u r , kár hogy kihal ben 
a’ jó faj!

Mi l ow.  Nincsenek gyermekei?
Öreg.  Van egy szép leánya; de mit ér 

az? Elviszi valami idegen ’s mit üsmer az 
aztán bennünket. A’ fin köztünk nevelkednék 
’s maradna, ösinerné szokásinkat — hej uram 
— ez nagy hiba!

Mi l ow.  (félre) Ide is be kell néznem.
Mikó.  (ki eddig lopva a’ leányokkal mulatott —

súgva). A’ viz’ ereje munkálúdik, ugyan ka
csingatnak ám a’ leányok.

M i l o w .  Csak torkodra ne forrjon!
Legény(Míkóhoz)%Teringettét, ficzkó! mit 

csábítgatod te a’ mi leányainkat?
Mikó.  Mit? én? holló!
Asszony .  Hogyan? csábítani? azt én 

is szeretném látni! (félre) Jaj beli gyöngy 
kölyök a’ galambom adta ! (leányok és asszonyok 
mindinkább Mikó mellé húzódnak).

L e g é n y .  Rajta legények, talpra leányok, 
húzd rá czigány, mindjárt végit vetem én 
ennek a’ komédiának!

L e á n y .  Ugyugy Gyura bácsi, tánczol- 
janak csak egy verbunkost, majd mi nézzük!

L e g e n y .  Abból semmi sem lesz; kiki a’ 
pál'javal! (a’ legények tánczosnéikat kérik, azok vona
kodnak, egyik sem akar Mikó mellől elmenni, ki hot 
egyik hol másikkal mulatja magát).
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1ső l eány .  Hiszen mennyi tán ez ez inár!
2il. l e á n y .  Czipőm’ talpa is kiszakadt. . .
3d. l e á n y .  Nekem a’ lábam fáj.
Le{rény.  Teringettét, ez mind meg1 Tan 

babonázva.
Má s ik .  Az idegenek miatt van ez mind.
Öreg.  Nem úgy legények, már estellik 

az idő, takarodjunk szép csöndesen liaza. 
Hej Éva! merre vagy?

Éva.  No bizony! az ember alig kezd mu
latni. Hisz’ ráér még kigyelmed reggelig nyúj
tózni az ágyban, hónap is ünnep lesz.

T ö b b e n .  Déb’zony menjünk! Kata! Sá
ra ! Panna!

Asszony .  Én még nem is tánczoltam.
M ás assz.  Kend is elköltlietnemég egy 

messzely bort.
H ar. a s sz .  Még a’ nap is fönn van.
Öreg .  Ez már mégis boszorkányság!
Leg .  (Mikóhoz keményen). De ficzko ! lllOSt 

már tágulj ám, akár ki vagy, mert megtánczol- 
tatom  ezt a’ fokost a ’ hátadon muzsika nélkül.

L e á n y o k  (pártoljak). Nono ! perse! vere
kedni? szép is volna!

2d. l eg .  Hátha a’ szellem-völgyi tün
dérek közül való ? Én azt mondom — hagy
junk békit!

lő. leg.  De megtanítom én ő tündérsé- 
gít — (megragadja) most liczkó, még ha szép 
szerivel akarsz tőlünk megválni, megteheted, 
más nem történik rajtad, minthogy kivetlek, 
’s egy kicsinyt orrodra bukói . . .

Mikó .  Nem úgy lesz az pajtás, hadd 
daloljak előbb egyet!

L e á n y o k .  Daloljon, daloljon!
L e g é n y .  No csak rajta, de aztán ki

vetlek , fattyú!

V é g - d a 1.
Mikó.

Lány-seregbe’ lenni-— julié!
Csókot adni venni — jnhé! julié! 
Egyikének csípni állát — (teszi)
Másiknak simítni vállát! (teszi)
É s a ’ többi ezt csak nézze:
Ez az életnek szín-méze! Julié ! ju lié! juhé !

L e á n y o k  (a’ legényeket guny.olva).
És a ’ többi ezt csak nézze —
Ez az életnek szín-méze! hihihi ! hihihi!

L e g é n y .
Nagy fokost emelni — juhé!
’S jól a’ hátra szelni — juhé! juhé!

Megrángatni a’ szakállát (Mikén teszi), 
Meglapitni jól a’ vállát (Mikóra üt ) ,
’S a’ kit vernek ezt csak nézze —
Ez az életnek szín-méze! juhé! juhé!

L e g é n y e k  (Mikét verni kezdik).
’S a’ kit vernek, ezt csak nézze —
Ez az életnek szín-méze! juhé! juhé!

M i k ó  (bujdos).
Urfi vernek!

L e g é n y e k ,  
ügy kell ennek!

L e á n y o k .
Jaj ne bántsátok szegényt!

L e g é n y e k .
De üsd, csak üsd a’ gaz legényt!

Mikó.
Én nem bántok senkit, adjatok kezet! 

L e á n y o k .
Ő nem bántott senkit, nékiink kedvezett! 

L e g é n y .
Üssd, ne hallgass rá , mert szörnyet vét

kezett,
T ö b b  i.

Ki vele, ki vele! dobd ki a’ betyárt, 
Kapja meg mit reggel messziről se’ várt!
(Mikét ki Milowot is magával viszi kitaszigálják).

L e á n y o k .
Szegény legeny! ő nem tett semmi kárt. 

L e g é n y e k .
ügy kell! jól van! dobd ki a’ betyárt. 
Juhé! juhé!

1 .  L e g é n y .

Most új tánezra ifjak 
Senki hátra nem maradhat,
Napjaink megaggnak
És a’ vénség jó t mit adhat?
A’ jelen évek’ tarka virágit 
Szedve, nevessük más butaságit.

Mind .
Rajta rajta rajta!
Tánezra dalra ifjak .
Nem tehetjük majd ha 
Napjaink megaggnak!

(tánezbe elegyednek, 's a’ kárpit lefordul).
Kovács Pál.

M a g y a r  j á t é U s s i n i  lerő n ilea .
Jul. 12. S z e r e l e m  és c h a m p a g n e i .  Másod

szor. A’ jövedelem’ egy része (mint a’ ezédula jelen
té) a’ szerző’ jutalma. — Helyzetek ’s azokhoz illő 
elmés ötletek által érdekes és mulattató mű, melly, 
ha nem dicseklietik is characterek’ újságával , (mi 
vígjátékban nem is olly könnyű a’ személyesített hi
bák és balgaságok’ csaknem örökös, álló czikkelvei
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lévén) az adott képek’ hűségével ’s könnyű erőltetlen 
mozgásaival jó l tölt be egy estvét. Óhajtanok mind- 
azáltal, hogy a’ szerző embereinek egy kicsint több 
tartalmat juttasson. Mert ha Szélszaky, Kákái lenge 
portékák is ; de a’ szerencsés Csatáryban szilárdabb, 
vagy fénylőbb tulajdonokat kívánnánk alapul ’s a ’ 
nyíri legény, Dengelegi Samu, igen homályos árnyé
ka Mokánynak, Sem délczeg, sem pimasz eléggé, 
hogy vagy szilajsága vagy egyűgyüsége által a’ cso- 
portozatnak szint adni segítsen. De minden esetre 
örvendenünk kell, hogy játszható eredeti darabjaink’ 

_ száma ez egygyel ismét szaporodott. Az előadás jó -  
volt. V .

Jul. 13. C s a l ó d á s o k .  Kisfaludy’ e’ jelesebb 
műveinek egyike ma meglehetős sikerrel adatott: de 
nézők igen kevesen voltak, mert a’ darab’ ismétlése 
színházunk’ megnyitása óta igen gyakori volt. Álta
lában egy idő óta ismét semmi újságot nem lát kö
zönségünk a’ színpadon ’s mindig nagyobb hanyagságot 
vehetni észre. A’ változatosság is kevés, örökké csak 
vígjátékot és vígjátékot látunk, pedig a’ sokat a’ leg- 
jobból is hamar megunni. A’ mai játékban Megyery 
(Lombai), Szentpétery (Mokány), Kovácsné (Lucza kis
asszony, Szilágyi (kertész), Lendvayné (Lidi) igen jól 
töltötték be helyeiket: de a’ színfalak ismét ügyetlenül 
mozogtak. Egész óranegyedig is rózsabokrokat és erdei 
fákat ábrázoló színfalat láttunk egy szobában, mig 
végre eszébe jutott valakinek azt behúzni ’s helyette 
a’ szobafalat kitolni. ***

Jul. 14. Za mp a .  L e n d v a y  és B e n z a  vendé
gek. — Lendvay’ játékát és énekét több taps követte 
mint a’ minapi Zampáét és méltán. Benza azonban 
nem látszott kipótlani Udvarhelyit, k it a’ közönség 
ezen szerepben rég ismer és kedvel. 85.

Egyveleg.
H o m e r  s a n s e r i f  n y e l v e n .  — Az Asiatic 

Journalban olvassuk, hogy egy hindu, neve: Baebu 
Grischender-Bores, Calcuttában Homer’ Iliását San
scrit versekben fordítá ’s hogy munkája két India’ fő 
kormányzója költségein ki fog adatni.

S c lm b a r t .  — Az igen nagy elmével megáldott 
emberek közé tartozott Schubart német költő. Ő egy 
társaságban fogadott egykor, hogy ugyan azon időben 
egy dalt ír  , hozzá muzsikát készít, egy levelet fog 
dictálni és egygyel a’ jelenlevők közül egy tudományos 
tárgyról beszélni, és a’ fogadást szerencsésen meg
nyerte.

T a l l e y r a n d ’ r e n d e i .  — Képzelhetni, hogy 
Talleyrand gazdag vala mindenféle rendek és díszje
lekben, miután tudjuk, hogy ő a’ hiúságnak ezen 
gyarló ezifráit kedvelte, ’s el nem mulasztó alkalom’ 
adtakor magának őket megszerezgetni. Ő bírta a’ 
becsületrend’ nagy keresztjét (1805), a’ magyar sz. 
István rend’ nagy keresztjét, a’ bajor elel'ant-rendet, 
a’ spanyol arany gyapjas rendet, III. Károly’ rende’ 
nagy keresztjét, a ’ görögországi megváltórend’ nagy 
keresztjét, a’ persa naprend’ nagy keresztjét, a’ por- 
lugali fogantatás-rend’ nagy keresztjét, tagja volt a’ 
porosz fekete lovag-rendnek, az orosz sz. Audrás- 
rendnek, a’ szász házrendnek, a’ toscanai sz. József’ 
rendének stb. másoknak.

O la s z  t i i r t é n e t e l i ’ k o r s z a k a i .  — Egy o-
lasz lap Olaszország’ történeteit következő 6 korszak
ra osztja: 1. Oroszlán-korszak, a’ rómaiak’ kora; 2. 
Házi r.yúlak’ korszaka, a’ barbár-vándorlás’ kora; 
3. Farkasok’ korszaka, a’ franczia és német császá
rok’ kora; 4. Kutya-korszak, a’ Guelphek és Ghi- 
bellinek’ kora; 5. Bókák’ korszaka, midőn Olaszor
szág a’ spanyolok, francziák és németek’ vetélyalmája 
volt, mellyben az olaszok egy finom politicát fejtettek 
k i; 0. A' mostani majom-korszak, mellyben az ola
szok úgy esznek és öltözködnek mint a’ francziák ’s 
angolok. Ü5....y.

K á t r á n y k U v e z e t  P a r i s b a n .  — Az iszo
nyú hideg segédül szolgált az új idő egyik leghasz
nosabb felfedezését próbára tenni, t. i. a’ kátrány 
vagyis földi szurok’ kövezetre használását. Ez már 
néhány év óta használtaték járda , terasse és hid-kö- 
vezetre ’s azt találták, hogy fél huvelyk-vastagságu 
kátrányöntés, finom (mintegy Iencsenagyságu) föveny
nyel keverve, teljesen képes az emberek’ lábainak so
káig ellenállani. A’ pont royal’ gyalogutjának fele 
már öt év óta van ezzel, nem mondhatni, kövezve 
hanem inkább beöntve, és sem a’ hideg, sem meleg, 
sem a’ naponként rajta járó  számtalan ember nem ár
tott neki legkevesebbet ; rajta járni pedig teljes gyö
nyörűség mint valami gyalult padlózaton. A’ kátrány
mozaik i s , mellyel az obelisk-tért beteriték (a’ kocsi 
utat kivévén), szinte jó l sikerült és az egész város’ 
dísze lön , ámbár felébe került mint a’ rendes köve
zet. De a’ város tovább akarta űzni a’ próbát, ’s 
megkisérté a’ kocsi utat is fedezni vele: e’ végre 
köblábnyi terjedelmű vas mintákat megtöltének zúzott 
gránittal miilyent országutakhoz szokás használni, 
’s erre kátrányt öntének, mig minden hézag betölt, 
’s ezen kátrányköbökkel múlt őszön a’ Champs élisées’ 
elejét kövezék be. Igen kellemes kocsizás esik ra j
ta , a’ lovak nem sikamlanak, legkisebb rázást nem 
érzeni ’s a’ kocsi nem rom lik; de attól féltek , hogy 
az igen nagy hideg igen merevvé ’s töredékennyé fog
ja  a’ kátrányt tenni. De az utolsó napok’ tapasztalása 
megmutatá, hogy ettől nem kell ta rtan i; a’ köbök 
olly szilárdak mint előbb ’s a’ kérdés teljesen eldön- 
töttnek látszik. A’ város tehát ezen kövezetei nyom* 
ban ki akarja egész a’ diadal-ivig terjeszteni, ’s ha 
itt sem mutatkozik több és nagy nehézség, lassanként 
az útezákra is alkalmazandja. V .

Harcz egy vadász á s  sas kitzt. — A' 
graubúndteni cantonban nem régiben egy vadász cso
dálatosan menté ki magát az iszonyú veszedelemből. 
Egy szörnyű sas Medels nevű falucska’ közelében a’ 
nyájból a’ legelőn egy juhot ragadott el ’s elröpűlt 
vele az erdő’ ormaira, hogy azt ott fölemészsze. Hogy 
a’ szárnyas rablót megkerithesse a’ juh’ gazdája, tőrt 
készíte ’s azt egy mélység felett álló fenyőfára helyező. 
Következő napon az ember észrevette hogy a’ tolvaj tőr
be került, azért sebes léptekkel, szekerczével kezében, 
az erdő felé ment, azon szándékkal, hogy azt meg
fogja. E’ czélból felmász a’ fára, erős karokkal meg
ragadja foglyát: de ezen pillantatban egy borzasztó 
csata kezdődik. Eleinte a’ vakmerőt vastag és durva 
öltözete védé a’ sas’ körmeitől, de sokáig hasztalan 
iparkodott magát a’ megtámadástól óni, mellyet a’ dü
hös madár egyenesen fejének irányza. Egy kézzel a’ 
fához fogódzva, ’s a’ sas’ körmei ellen a’ szekercze- 
használatától akadályozva, mellyet másik kezében 
tartott , az alatt hogy ellensége kampós orrával 
ismételve vagdalt fejéhez , nem láta egyéb szabadító 
eszközt, mint egy merész mozdulattal a’ szekerezét 
másik kezébe venni. Már kezdé bátorsága és ereje 
hagyni, midőn egy ütés a’ szekercze’ nyelével a’ sas’ 
fejére halálos aggodalmától megszabadító. Nagy sé
relem nélkül, ámbár igen elfáradva, lejöve a’ fáró l, 
és elért a’ szörnyű zsákmánynyal melly szárnyaival 
még mindig hatalmasan csapkodott, lakába szerencsé
sen. A’ madár kitömeték és a’ zürichi állat-gyűjte
ménybe küldetett.

IK n p o Ieo n *  Í t é l e t e  a ’ z e n é r ő l .  — Minden 
müvészségek közt, mond egykor Napoleon, a’ zenének 
van legnagyobb befolyása az indulatokra és legna
gyobb hatalma az emberen. A’ törvényhozónak kö
telessége ezt jobban pártolni, mint bár melly művé
szetet. Egy erkölcsi zenemű, mesteri kéz által al
kotva, a’ léleknek belsejébe hat, és mélyebb befo
lyása van,  mint bár melly jó erkölcsi könyvnek, 
melly csak az észhez szólhat, a’ nélkül, hogy élet— 
szokásiukba beférhessen.“  Ezen állítás egy kicsit 
talán túl is já r  a’ valón. Wt....y.

p ”* A’ keddi Figyelmező meg nem jelenhetvén, máskor pótoltatik.
\ y u m a t i k  H i ld á n ,  a ’ m a g y a r  k ir á ly i  e g y e t e m ’ b e t ű iv e l .
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Etjij pillanat az emberiség' fejlő» 
désére egyenlőség* tekintetében.

Sokan azon törekvést, inelly csaknem 
minden nemzetnél ’s korunkban olly élénken 
mutatkozik a’ polgári társaság-’ tökéletesbíté- 
sére , egy új , egy átmenő tüneménynek tart
ják , ’s könnyen visszanyomhatni reményük; 
míg mások ellenállhatlannak ítélik azt, 's a’ 
legrégibb, legfolytonosb, legállamlébb irány
nak találják, mellyet az évrajzok mutathatnak.

Voltak idők, midőn még világszerte a’ 
tendál rendszer’ képtelenségei nyomorgaták 
a’ népeket; a’ föld kevés számú családok’ 
birtokában volt, a’ parancsolás’ joga nemze
dékről nemzedékre szállott az örökséggel; az 
emberek’ nagy része csak eszköz volt az erő
szak’ kezeiben; ’s a’ hatalomnak semmi egyéb 
forrása, mint a’ földbirtok.

De nem sokára a’ papság’ politicai befo
lyása küzdé magát létre ’s hatalomra. A’ papi 
méltóságok nyitva valának gazdag és sze
gény, nemes és paraszt előtt; az egyenlő
ség’ csirái az anyaszentegyház által lopódzá- 
nak «V polgári társaságba. Ki különben rab- 
szolgai állapotban tengethelé nyomoru éle

tét: pap’ létére a’ nemesek közé Ult ’s nem 
egyszer királyok előtt foglalt helyet.

A’ társaság’ idővel polgárosulván ’s ál
landóbbá lévén, az emberek közti különféle 
viszonyok bonyoltabbak és számosbak lőnek 
A’ polgári törvények’ szüksége élénken kezde 
éreztetni. ’S előléptek a’ törvénytudók; le
rázták a’ törvényszékek ’s irószobák’ porát , 
’s a’ fejdelmek’ udvarába jöttének lakozni, 
hermelinnel ’s érczezel fedett feudális főne
mesek’ oldala mellé,

A’ fejdelmek nagy vállalatokba ölék ma
gokat ; a’ nemesek magános háborúk által 
emésztették; a’ nem nemesek gazdagok lőnek 
ipar ’s kereskedés által. A’ pénz’ befolyása 
éreztetni kezdett a’ státus’ dolgaiban. A’ szor
galom új forrása lön a’ hatalomnak, ’s a’ fi- 
nancierek olly politicai hatalom, mellyet meg
vetettek, de mellynek azért hízelkedtek.

Lassanként terjedtek a’ tudományok; a’ 
literatura és művészetek’ szeretete föleleve- 
nűl t ; az értelmi erő társasági hatalom ; a’ 
szellem előmenetel’ lépcsője, a’ tudomány 
kormány’ eszköze lön. ’S olly mértékben lát
juk csökkenni a’ születés’ értékét, a’ millyben 
szaporodnak a’ hatalomra julhatás’ új pályái.

7
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A’ múlt századok’ folytában nem egyszer 
történt, hogy a’ nemesek, a’ királyi hatalom 
ellen akarván küzdeni, vagy veíély-lársaikat 
a’ hatalomtól megfosztani, political hatóságot 
adtak a’ népnek; még gyakrabban pedig a’ 
királyok emelék föl az ország’ alsóbb néposz
tályait, hogy az aristocratiát lealázzák. Fő
leg a’ franczia királyok igen munkás és foly
tonos egyengetöknek mutatkoztak. Midőn e- 
rősek és kevélyek valának, a’ népet igyekez
tek a’ nemesekkel egyenlővé emelni; midőn 
gyengék ’s tehetlenek voltak, megengedék, 
hogy a’ nép önmagok fölibe üljön. Amazok 
nagy elméjük, ezek bűneik által segíték a’ 
democratiát. Tizenegyedik, ’s tizennegyedik 
Lajos’ iigyekezete volt mindent egyenlővé tenni 
a’ thrón alatt, tizenötödik Lajos pedig maga 
szállott udvarával együtt a’ porba.

Mióta a’ polgárok más módon kezdének 
földeket bírni, mint feudál eszmék szerint, ’s 
az ingó gazdagság, megismértetvén, befo
lyást ’s hatalmat kezde nyerni: a’ mestersé
gekben minden új fölfedezés, a’ kereskedés
ben ’s iparban minden tökéletesbiilés új ele
meit fejté ki az emberosztályok közti egyen
lőségnek. E’ pillanat óta minden találmány, 
minden keletkező szükség, minden kielégí
tést kívánó vágy, haladás vala az általános 
kiegyenülés felé. A’ pipere’ szeretete, a’ ha
dakozás’ dühe, a’ divat’ uralkodása, az em
beri szívnek úgy feliileges, mint mély szen
vedelmei, versenyezve munkáltak a’ szegé
nyek’ gazdagodására, a’ gazdagok’ szegénye
désére. j ,

Mióta az észbeli munkák erő ’s gazdag
ság’ forrási lőnek, minden fölfedezést a’ tu
dományokban , minden új isméretet, minden 
újdon eszmét úgy kell tekinteni, mint a’ nép’ 
körébe bocsátott hatalom’ új csiráját. A’ köl
tészet, az ékesszólás, az emlékező tehetség, 
a’ szellem’ ajándék!, a’ képzelet’ tüze, az 
ítélet’ mélysége, mindezen adományok, mi
ket az ég történetesen osztogat, hasznára va
lának a’ democratiának, ’s még azok is, mely- 
lyek ellenségei’ birtokában voltának, az em
ber’ természetes nagyságát fényben mutat
ván; országa együtt terjedett a’ polgárosulás 
és világosulás’ országával., ’s a’ literatura 
egy mindenek előtt nyílt raktár lön, hol a’ 
gyengék és szegények naponként fegyvert ta
lálhattak.

így , ha átnézzük a’ történet’ lapjait, alig

találhatunk nagyobb eseményekre, mellyek 
az egyenlőség’ hasznára ne lettek volna. A’ 
keresztes és egyéb hadak megtizedelték a’ 
nemeseket ’s eloszták földjeiket; a’ tűzi fegy
verek, lőszerek’ feltalálása egyenlővé tévé 
a’ szegényt a’ főnemessel a’ csatamezőn; a’ 
könyvnyomtatás egyenlő segédforrásokat 
nyújtott mindkettőnek értelmi fejlésére; a’ 
postaintézet úgy leteszi a’ világosságot a’ 
kunyhók’ küszöbére, mint a’ paloták’ kapui
ba ; a’ Protestantismus azt tanítja, hogy min
den ember egyenlően utat találhat a’ mennyek’ 
országába. Amerika’ feltaláltatása ezer új utat 
nyit a’ szerencsének, ’s gazdagságot és ha
talmat ajánl a’ homályban született kalan
dornak.

Az egyenlőség’ lépcsőnkénfi kifejlése te
hát a’ gondviselés’ munkája; általános, tar
tós, emberi hatalommal nem korlátozható; 
minden történet, minden egyes ember, csak 
fejlését segíti.

Francziából. t t é r i *

S a h a u d i a i  h a l a i u l .
E g y  u l a z ó  a n g o l*  n a p l ó j á b ó l .

Néhány hétig Oucliyban, a’ lausannei 'rév
ben, a’ genfi tónál, tartózkodóin, ’s barátom
mal, C. úrral, a’ közelben levő Iegmagasb 
hegy’ megtekintésére határozám magam’. Egy 
inas’ kíséretében csolnakra szálltunk’s keresz
tül evezénk a’tavon. C. úr szelenczejét ’s kutyá
já t liozá magával; én azonban törpálczámat 
vivém el, nem hogy fegyverül használjam, 
hanem hogy a’ hegymászásoknál segédem le
hessen.

Négy órai fáradságos evezés után a’ tó’ 
túlpartjára értünk, közelében egy Evián nevű 
kis falunak; de legnagyobb boszúságunkra 
csak most vettük észre, hogy pénzről nem 
gondoskodónk. Néhány frank vala mind az,mit 
ketten összetehettünk, ’s ezért kenyeret, 
melléje sajtot, ’s egy kis savanyú bort kap
tunk. Három órakor kezdők megindulásunkat 
a’ legelső magasságra, melly utunkban fekii- 
vék. Ez néhány mérföldre nyúlik el a’ tó’ 
parthosszában, süni erdővel borítva. Egy 
óra múlva a’ hegy’ gerinczére jutottunk, ’s 
itt kénytelenek valánk a’ vízfolyam’ útját föl
felé követni, melly nyáron egészen kiszárad.

Itt kevéssé mulatónk, azután pedig foly
tattuk utunkat a’ második magasságra. Sorban 
ballagtunk mind ihárman’ egymásután, s
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végre esti hét órakor felérkezénk a’ hegy’ 
ormára, melly utolsó pontja volt Htunknak. 
Mi ezen pontot azon csúcsnak tartók, melly 
ott a’ tájékon „Dent d’oche“ nevet visel, ’s 
több mint fél mérföldnyi magasra nyúlik fel. 
Felmászásunk’ ez utolsó része valóban ne
héz, ’s veszélyes is volt. Jó távolra kézen ’s 
térden is másztunk, miközben fügyökerekbe 
kapaszkodánk, melly itt igen gyéren ’s rövi
den szokott nőni. A’ hideg nagyon kemény 
volt, ’s újaink merevűlni kezdenek. Inasunk, 
Péter, egészen magán kívül lön, ’s tovább 
már épen nem jöhetvén velünk, hátra hagy
tuk a’ kutyával, néhány száz lépésre a’ hegy’ 
csúcsától. A’ kilátás leírliatlan gyönyörű volt, 
’s fáradságos feljutásunkat eléggé megjutal- 
mazá.

Éjszak és nyűgöt felé épen alattunk te
rült el a’ tó , körülbelül hatvan mérföldnyire. 
Átelleniinkben — mintegy tizenöt mérföld’ tá
volában — láttuk a’ tó’ túlsó partját, kelle
mes erdővel, ’s Lausanne, Vevey ’s még e- 
gyéb kisebb várasok’ felcsillámló tornyaival 
ékesítve. E’ fölemelkedett táj megett pedig a’ 
sclmeitzi hegyek tűntek fel , mellyek közt a’ 
neusehaf éli tó’ csillogását pillantok meg. Balra 
a’ Jurahegyek’ hosszú láncza nyúlt el, uiely- 
lyeken , midőn Francziaországbúl jövénk, ál
tal kelle mennünk. Hátunk megett emeltedé
nek föl Szabaudia’ kúpalakú ormai, mellyek 
gyönyörű vidéktől környezve, valóban meg
lepő szép tekintetitek valának. Ormaikra, 
mellyeknek nagyobb részét hó borítja, épen 
akkor lövelé a’ nap végső'sugárait.

Nem is gyanítva, hogy lemenetünkben 
ugyanazon úton, mellyen feljövünk, veszély
re tennők ki magunkat, egy kigyómenetü 
ösvényre jutottunk, melly úgy tetszék, mintha 
azon helyre vezetne, hol inasunk marada. E- 
zen keskeny ösvény most meredek lön , ’s mi 
nagy ügygyei bajjal lépegetünk, míg az éj 
ránk szállá. Megmaradva ezen bizonytalan út
ban , majd sziklákat kelle keresztül mász
nunk, majd egyik kőről másikra csúsznunk. 
Vissza fordúlni épen nem lett volna tanácsos, 
’s előre menni még is csak biztosabbnak tet
szett. Végre sok tévelygő léptek után azon 
helyre érkezünk, hol Pétert hagyok; de a’ 
helyet bámulatunkra ’s legnagyobb nyugta
lanságunkra — üresnek leltük; ’s fáradság 
és iigyekezet őt viszont feltalálni, süker nél
kül maradtak. Elhatározók tehát, minél ha

marább csónakunkhoz menni, ’s ott várni be, 
míg hozzánk érkezendik.

Most már egészen| sötét lön, ’s az erdőn 
keresztül akarván törni, olly irányban hala- 
dánk, mellyröl kémlődésünk után hívők, hogy 
bennünket egy jobb útra vezetend; — mint 
az, Unellyen a’ hegytetőre jövénk. Azon jó 
szándékban, hogy lépteinket könnyítsiik, egy
más’ karjába fogódzánk, midőn egyszerre egy 
igen mély gödörbe buktunk, ’s fájdalmas iitő- 
dést érezénk. Azon meredeket, mellyröl alá 
estünk, egy fal képező, melly a’ föld’ tartá
sára rakatott, ’s mellyet az éj’ homály miatt 
nem vehettünk észre.

A’ föld alattunk nedves és sáros volt a’ 
vízeséstől, mellynek zuhanását most minden 
részről hallottuk. A’ szomjúság annyira elfoga 
már bennünket, hogy tovább lehetlen volt 
tűrnünk. Egy másodszori hasonló esés után , 
füvei gazdagon benőtt veremben lelök ma
gunkat, hol térdig állottunk vízben, melly- 
bö l , bár az igen- tisztátalan volt, jóizün 
ivám. Tőle egészen ujúlva érzem magam’. 
Azonban, míg útunkat tovább folytattuk, tűz- 
fényt vevénk észre, melly mint később meg
tudtuk, pásztoroktól látogatott vendégházból 
lövőit felénk. Itt az útról tudakozódván, mon
dák, hogy egy angol, kit a’ leírásból ina
sunknak ismertünk, — épen néhány perez 
előtt liagyá el a’ házat, egy kalauz’ kísére
tében. Egy gyalogút mutattaték most, melly 
bizonyos kunyhóhoz vezet, hol, mint mon
dák , a’ tengerpartra vivő útat is feltaláljuk. 
Negyedóra múlva elértük a’ nevezett kunyhót, 
hol azonban két út nyílék fel előttünk. Midőn 
itt az út’ választásában tanakodtunk, azon 
sövénykerítéshez közelíték, melly a’ házikót 
az úttól elválasztó, ’s bekiálték a’ lakókhoz. 
A’ fény azon pillanatban elenyészett, ’s is
mételt kiáltásimra sem jőve válasz. Én hátra 
léptem, hogy C. úrral értekezném; midőn a! 
kerítés mellől két férfi felugrik, ’s nagy kö
veket hajigáinak felénk. Mi a’ kerítés mellé 
húzódván, fegyverrel fenyegetőnk őket. Erre 
eltűntek, ’s mi tovább menünk az erdőn átvivő 
úton, melly kövekkel ’s tüskebokrokkal lévén 
borítva, igen akadályozó lépteinkéi1.' Vilá
gosi) helyre jutva, ismét ugyanazon két em
bert láttuk kéinlődni egy csalit mellett, hol át 
kelle haladnunk. Szerencsénkre még jókor 
észre vettük, ’s rajok kiáltván, hátrább vo- 
núltak. Miután ez úton néhány mérföldet ha- 
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ladtunk, még mindig félve, nehogy megtá- 
madtassunk, egyszerre ijedség fogott el tár
somnak hirtelen eltűnte miatt, ki engem né
hány lépéssel előze meg1. Végre alant kiáltá
sokat hallék, ’s látám , hogy ő egy üreg-’ mé
lyébe zuhant. Hirtelen alá csúsztam, hog-y se
gítsek , ’s öt ugyan ütödve, de veszélyes sé
relmen kívül találám. Elhatárzók most az er
dőt egészen elkerülni. Egy darabig vízben 
kelle gázolnunk, míg szabadabb térre jutlia- 
tánk. Itt két erdő ölelni látszék ágaival egy
mást, ’s közöttük mintegy húsz láb széles
ségű útra leltünk, melly a’ tengerrel vala i- 
rányban. ’S itt újra találkozónk régi két em
berünkkel, kik egy fa’ árnyékában várakoz
tak, hihetőleg, hogy megtámadjanak, ha e- 
lőttiik elhaladunk. C. úr pillantá meg őket e- 
lőször, ’s ismét rájok kiálta. Rövid tanácsko
zás után kihúzám pálczám’ tő ré t, ’s a’ botot 
barátomnak nyújtáin, ki egészen fegyvertele
nül volt. ’S ekkor feléjük indulánk; de ők, 
csakhamar észrevevén , hogy fegyverrel va
gyunk, — az erdő’ homályában hirtelen el
tűntek, ’s mi nem látónk többé őket.

Itt nem lehete tovább vesztegleni, ’s mi 
ismét két mérföldet gázoltunk a’ patakban. 
Az elszórt szikladarabok, minden lépten met- 
szék lábainkat. Végre sok esés 's ütődés után 
megpillantók a’ tavat, éjfél utáni egy órakor, 
a’ nélkül, hogy ruháinkban száraz részt lát
hattunk volna. A’ mint az erdőt elhagytuk, 
hangokat hallottunk; nem tudván azonban, 
honnét jőnek — siettünk minél gyorsabban 
csolnakunkhoz. ’S valóban inasunk is itt volt, 
ki egy házban várakozók már ránk, hol kö
pönyegünket hagytuk. — Indulni akarónk, 
midőn legnagyobb boszúságunkra észrevet
tük, hogy a’ csolnak’ kormánylapátja erőszak
kal feszííteték le, hihetőleg azon okból, hogy 
feltartassunk: ’s nem sokára azt is észrevet
tük, hogy a’ csolnak’ fenekén egy lyuk volt 
már fúrandúban. Most egész erőnkből evez
tünk, de a’ szél olly kemény volt, hogy le- 
hetlen vala boldogúlni, ’s kénytelenek valónk 
magunkat egy kis öbölbe vonni, — ’s egészen 
átázottan a’ mint voltunk, aluvánk reggeli öt 
óráig. A’ szél még folyvást dühöngött; ’s 
látván, hogy Oucliy’ kikötőjét semmiképen 
sem pillanthatjuk meg, kiszállónk a’ csolnak- 
hói, ’s gyalog érkezénk haza kilencz óra kö
rül. Egy jó meleg fürdő elűzé a’ hideget, 
melly átjárá tagainkat; ’s miután délig szün

telen aludtunk, úgy érzénk, hogy kirándulá
sunk’ kellemetlen behatásai egészen elmúltak.

Kalandunk sokféle beszédet okozott a’ 
szomszédságban. A’ tó’ túlsó részének lakói, 
rósz hírben állanak a’ schweitziak előtt; ’s 
midőn történetünket körülményesen elbeszél
tük,  mindenki csodálkozott, hogy sérelem 
nélkül visszajöhettünk. Több ízbeni nyomozás 
és tudakozódás azon véleményre hoztak, hogy 
hegyi megtámadóink dugárusok valónak ; egy 
osztálya a’ népnek, mellyel itt a’ hegyek 
többnyire telvék. B eöthy Xsigmond.

A! test nélküli lélek.
Orosz mese.

Dél volt. Dobpergés új rendőrségi hirde
tést jelente, ’s Rerjensk város’ számos kor
helye vévé körül a’ nyilvános kikiáltót. A’ 
hirdetmény következőleg hangzók:

„Nem messze Morkoskino falutól, ma, 
novemb. 21., egy holttestet leltek; mellynek 
leírása itt következik: férfinemü, szürke sze
mek, fehér és sima bőr, hosszú, kissé ferde 
orr, világos barna haj, borotvált szakáll, kö
rülbelül 43 évű , két arschin és tíz werschok 
hosszú ’s gyöngéd alkatú. A’ város’ rendőr
ségi tiszthatósága óhajtja tudni, kié e’ test, 
’s ha egy rokona vagy u ra  találkozik, azt 
visszakivánni akaró, ismertesse meg magát az 
említett faluban, hol az ügy vizsgálat alá fog 
vétetni.“

Három hét telék e l, ’s a’ holttestet senki 
sem kiváná.

Akkor a’Zassedatel, egy orvossal ’s Se- 
wastianitsch titoknokával Morkoskino faluba 
utazók, a’ vizsgálatot bevégzendő. A’ falu’ 
ura megkülönböztetve fogadó őket, ’s mivel a’ 
titoknoknak, hivatala szerint, éjen át a’holt
test mellett kelle maradni, mit más napszemle 
alá venni akartak, étszereket ’s gyomorerő
sítő liqueurt kiilde számára.

Sewasíianitscli rendbe szedé papirosait a’ 
legközelbi regre, mialatt, mint jó orosz’ vi
tézül neki állt a’ pálinkának. Az utósó pohár 
liqueurt hörpölé ki, ’s mindenféle gondola
tokba merült, midőn egyszerre a’ következő 
szókat hallá maga mellett : „Atyám *) Sewa- 
stianitseh Iwan, alázatosan kérném önt.

E’ szavak hivatalára emlékezteték a’ ti- 
toknokot; gyorsan íráshoz fogott, lehető mé

*) Szokott megszólítás az orosz népnél, olly sze
mélyeknek, kik iránt tiszteletet akarnak mutatni.
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lyen liajtá fejét a’ papirosra, ’s a’ nélkül, 
hogy visszafordulna, kemény hangon kérdé: 
mit akarsz?

— A’ rendőrhatóság felszúlítá a ’ Mor- 
koskinoban talált holttest’ urát, jelentsejhe 
magát.

— Igaz.
— N o, a’ test enyém.
— Irren, irren.
— Nem volna lehető, azt nekem tüstént 

visszaadni ?
— Irren, igen.
— Hálámra számolhat ön.
— Hiszem. A’megholt cseléde volt önnek?
— Épen nem; a’ test enyém, tulajdon 

testein.
— Hogyhogy ?
— Képzelheti, mit kénytetem test nélkül 

szenvedni; segéljen visszaszerzésében, de 
gyorsan.

— Az mind megtörténhetik; de a’ dolgot
nem lehet olly sebesen elvégzeni. Utána kell 
járni, tanúkat kihallgatni, jegykönyvet írni 
stb. Néhány rubel azonban........

— Azon ne törődjék; csak testemet adja 
vissza, ’s 50 rubelen föl nem akadok.

E’ szavakra fölnéze Sewastianitsch, ’s 
midőn senkit sem láta, így szólt:

De hát jöjön be, átkozott hideg van 
ott kiinn.

— Itt vagyok, szorosan ön mellett.
Sewastianitsch megtisztítá lámpáját, sze

meit dürgölé, még sem vett észre senkit, ’s 
mormogá: no, a’ pokolba! hát vak vagyok ? 
nem látom önt, uram.

— Az igen természetes. Hát hogy is lát
hatna, ha testem nincs velem?

— Megvallom, hogy azt meg nem fog
hatom. Engedjen meg legalább egy pillan
tást önre.

— Legyen ; nagy fáradsággal láttathatom 
magam’ egy perezre.

’S egy sötét szögletben megjelent az alak, 
határzatlan körrajzokban ; mutatkozék ’s is
mét egyszerre eltűnt, mint szerény ifjú, ki 
először megy bálba, fölteszi magában, a’ höl
gyekhez közeledni, de félelemtől ismét tüs
tént visszaüzetik.

— Bocsánatot, uram, mondá ugyanazon 
hang; ön nem hiheti, rnilly nehéz test nélkül 
mutatkozni. Szíveskedjék azt nekem lehető 
hamar visszaadni; az 50 rubelben bizonyos lehet.

— Kész vagyok önnek szolgálni, deliigye 
el, hogy szavai még mindig értlietlenek ne
kem. Aran kérölevele?

— Hogy Írhatnám azt,  ha testem nincs 
meg? nem akarja ön azt maga föltenni?

— Könnyű azt mondani, csak tudnám e- 
lőször, mit tegyek ön’ rejtélyes szavaival.

— No csak írjon, én dictálok.
Sewastianitsch egy bélyegívet vön, de

először kérdező : van önnek vezeték- és ke
resztneve, ügye és rangja?

— Én Zweierlei János — Lajos, ’s ide
gen vagyok.

Sewastianitsch nagy betűkkel megirá a 
szokott bevezetést, ’s midőn azzal elkészült, 
kérdező: ’s aztán ?

— No ir ja : nekem e g y ___
— Mi van ? Birtoka ?
— A h, nem egy szerencsétlen gyenge

ségem van . . .
— Leinni magát, úgy-e? E’ gyöngeség 

megvan bennem is, de az menthető.
— Nem azt értem ; nekem hát azon sze

rencsétlen gyöngeségem van , néha elliagyjli 
testemet.

— Azt más emberek is teszik, vagy leg
alább szívesen tennék.

— Nem példabeszéd’ értelmében veszem, 
én a’ szó’ szoros értelmében kibúvom tes
temből.

— Ördögbe! riada Sewastianitsch; ön 
engem bolonddá akar tenni.

— Bizonyossá teszem, hogy szorosan iga
zat mondok. Csak ön írja ; 50 rubel egy illy 
munkáért valóban jó fizetés, ’s 50 rubelt azon 
fölül Ígérek önnek, ha ügyemet sebesen be- 
végzendi.

Sewastianitsch ismét fölvevő tollát ’s írt : 
Novemb. 20. egy kiwitkában a’ Regensk felé 
vezető úton menők ’s mivel rettenetes’ hideg 
vo lt, ’s az utak is e’ város mellett irtózatos’ 
roszak__

— Ezt nem írom, mert személyességek, 
’s személyességeket egy császári ukaz sze
rint nem szabad kérölevelben fölvenni.

— Az is jó  ; no hát csak azt ír ja : a’ hi
deg olly nagy volt, hogy féltem, a’ lélek meg 
ne fagyjon testemben. Mivel hát igen vágya
koztam, lehető gyorsan érkezni éjszállásomra, 
meg nem tartliatám magam, engedni rósz szo
kásomnak ; minek következésében ismét kisur
rantam testemből.
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— Kegyelem! kiálta Sewastianitsch.
— Nyugasztalódjék ’s folytassa. Mit te

gyek , lia már egyszer meg van hennem a’ 
rósz szokás, a’ mi különben épen nem tör
vénytelen, mert megtiltva nincs sehol ? Tehát: 
kisurrantam testemből, de gondosan befekte
tőm a’ szekérbe, ’s karait is, hogy le ne essék, 
jól lekötözém, ’s előresiettem, reménylvén, 
hogy majd a’ ló maga is meglelendi ólát.

— Meg kell vallanom, uram, hogy ön 
ez esetben igen gondatlanul cselekvők.

•— A’ legközelbi postaházban a’ kály
hára feküdtem, jól megmelegiilendő ; ’s midőn, 
számításom szerint, a’ lónak meg kellett ér
kezni, az udvarra mentem; de egész éjjel 
hasztalan’ várakozóm lovain’ és testem’ meg
érkezésére. Más nap jókor visszasiettem azon 
helyre, hol szekeremet hagyám, de ott sem 
lovat, sem testet nem lelék. Szegény testein 
a’ szekér’ rázása által hihetőleg le ’s egy á- 
rokba hullt, a’ hol találtaték. Miután három 
hétig hasztalan kéréséin, meghallom, hogy 
a’ regenski rendőrhatóság fölhivá a’ test’ urát, 
magát jelenteni; minek következésében ké- 
rérn az említett tiszthatóságot, adja vissza 
nekem, j o g s z e r ű  b i r t o k o s á n a k ,  e’ tes
tet. Azon fölül kérem a’ tiszthatóságot, en- 
geszteltesse föl (aiifthauen) alkalmas módon 
az említett testet, ’s azon esetben ha talán 
valahol kárt szenvedett volna, a’ városi se
bésznek számadásomra gyógyítás végett adja 
át. Minek hitelesítésére aláírom magam’. . . .

— No hát írja ala, mondá Sewastianitsch.
— Én írjam alá? Könnyű azt mondani; 

megmagyaráztam már önnek, hogy e’ percz- 
ben sem karom, sem kezein nincs nálam; a’ 
testnél maradtak. írja ön alá nevemben.

— Nem, azt nem teszem, felele Sewa
stianitsch; illy kérelemlevél nem volt még 
soha; egy ukaz megtiltja a’ szokott formán 
kívüli körlevelek’ elfogadását; hivatalom 
kényszerít, szorosan ragaszkodni a’ formához, 
következőleg csak azon esetben írhatom alá, 
ha ön sem olvasni sem írni nem tud.

— A’ mint akarja; csak írja alá.
És Sewastianitsch aláírta: ,mivel esedező 

írni nem tud, kívánságára aláírtam kérőleve
lét* stb. stb.

— Köszönöm, édes Sewastianitsch. Most 
csak ügy ekezzék, az ügyet lehető hamar be- 
végzeni. Azalatt eltávozom, nőmet egy perezre 
meglátogatni. Hálámra számolhat ön.

— Mondja meg csak halott vagy kiván
dorlóit ú r__

De senki sem felelt, ’s csak a’ szél fü
tyült el oda künn a’ hó fölött. Sewastianitsch 
még egyszer átolvasó a’ körlevelet, aztán 
gondolkozni ’s álmodozni kezde. —

Midőn fölébredt, lámpája kialvék, ’s a’ 
reg’ sugarai beömlőnek a’ kifeszített hólya
gon , mi az ablaküveg’ helyét pótiá. Egészen 
megfeledkezék a’ kalandról, összeszedő papi
rosait, ’s a’ falu’ urának lakására ment. A’ 
Zassedatel már várakozók rá; először néhány 
poliárt kiiiríte, átnézte a’ papírosakat, ’s azon 
kérlevelet vévé kezébe. Fölolvasá az orvos
nak , ’s mindketten fölkaczagának, ’s a’ sze
gény Sewastianitscliot sem kimélék gúnya
ikkal.

— De most fogjunk e’ fecsegő holttest’ 
fölbontásához, mondá végre, ’s ha késeink 
alatt nem felel, minden becsülettel eltemet
hetjük.

Csak most emlékezett m£g Sewastianitsch 
kalandára, ’s bár igen különösnek látszék is, 
az 50 rubel ki nem ment fejéből. Azért eo-ész 
komolysággal megkérte a’ hatóságot, álljon 
el a’ test’ fölbontásától, mert ha megcson- 
kíttatik, semmit sem fog érni többé. Felelet 
helyett azt tanácsiak, ügyekezzék in e gj ó- 
z a n o d n i ,  ’s mentek a’ holttest’ fölnyitására.

A’ táj’ némelly falvaiban a’monda él, hogy 
azon perezben, midőn a’ sebész bele akart a’ 
holttestbe fogni, a’ lélek egyszerre visszaszö
kött belé, a’ test fölugrék, ’s odább iramlott. 
Sewastianitsch, ki jelen volt, ’s az ígért 50 
rubelt el nem feledte, utána szaladt ’s nn- 
gonberken kergeté, olly hangosan, mint torka 
engedé, ordítozván: fogjátok meg a’ holt
testet! fogjátok meg a’ holttestet ! —

Kazinczy Grálhor.

J l a g y a r  j á t é k . s z í  n i  k r i m i  ka.
Jegyzések Hiinoss’ „Természeté

nek44 20. és 30. számaira. — Mióta a ’ lite
ratúrai rágalmak’ tá ra i, Kovacsóczy’ S z e m l é l ő j e  
és L i t e r a t ú r a i  l a p j a i  a’ ,közönség’ kívánságá
ra1 eléggé dísztelen pályájokról lelépni kény tel eníttet- 
tek ; mióta a’ Rajzolatok is — látva, hogy a’ szenve
dély vezette ecset’ durva, pórias torzképeitől a ’ közön
ség utálattal kezd elfordulni —becsiiletgázló czikkelyei- 
ket (ön jelentésük szerint) szőkébb körre kezdik.szoríta
n i ; mióta más lapok’ szerkesztői a’ nemtelen czivódáso- 
kat saját lapjaikból csaknem egészen száműzték ’s így 
literaturánk’ hírszomjas fiatal Herostratusai minde
nünnen kiszoríttatnak : kénytelenek lassanként Kimoss’ 
zászlója alá menekedni, ’s onnét próbálni koronként 
dics nélküli megrohanásokat képzelt ellenségek ellen. 
E’ szerint Kunöss’ csodálatos r e n d  s ze r ő lapjában, a ’ 
„Természetben“ fogjuk ezután kapni a’ mindennapi gya
lázatok’ azon czikkelyeit, me II veket egy jövendő igazsá
gos literaria história mint szenvedelmi undokságokat 
szégyennel fog lapjaiba följegyezni. Jó szerencsét a ’ 
Természet’ szerkesztőjének e’ dicsőséges pályához, a’ 
rajta szerzendö koszorúkat senki nem fogja irígyleni.

Legújabb példái a’ mondottaknak Kimoss’ „Ter
mészetének“  2(3. és 30. számaiban láthatók, hol, Item 
tudom mellyike a’ zászló alá gyűlt hősöknek, a’ pesti 
magyar színház’ igazgató választmányának tart lecz- 
kéket az igazgatás’ ügyében. Lássuk mint állanak e- 
zen dolgok.
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A’ Természet’ 26. számában egy rövid névtelen 
ezikkely adatott, k i, mellyben a’ pesti magyar színház’ 
új igazgatója inegdiesértetik g y o r s ,  a’ régi pedig 
korholtatik k é s e d e l m e s  munkálatiért; jelentetik 
egyszersmind a’ közönségnek, hogy én a’ színdarabok 
bírálásáról ezentúlra lemondottam ’s lemondásomat a’ 
megyei (micsoda megyei?) választmány készséggel fo- 
gadá. Végtére üdvözli a’ hírkoholó az új igazgatót 
színi pályáján ’s je len ti, miképen ,,ő bizonyos benne, 
hogy ha illy szorgalommal menend minden (azt nem 
mondja, miilyen szorgalommal? rágalmazóknak hasz
nos, általánosságban maradni), a’ mit hinni teljes oka 
van, megtaláltuk az utat, mellyen haladva a’ közép
ponti színházat virágozása’ elébe gyorsan haladni lá- 
tandjuk.“

Az igazgató részvényes-választmány egyszer már 
kijelenté, hogy a’ magyar színházról csak azon tudó
sításokat akarja hiteleseknek tekintetni, mellyeket az 
igazgató saját nevével ír alá ’s ezt nem ,,egyedáros
ságból“  és „snprematiából“  — mint a’ Hírnök kép
zeli — hanem óvásképen egyszer mindenkorra, hogy 
ne legyen kénytelen a’ hamis hírkoholmányokat örökké 
czáfolgatni: de most maga is megsokalván a’ Termé
szet’ rágalmi tudósítását, maga válaszol rá, több hír
lapokban előadván : hogy a ’ színdarabok’ bírálatának 
késedelmét abból kell magyarázni, mert a’ darabokat 
nem egy, hanem többen bírálták, mert a’ bírálóknak 
a’ színház körűi tömérdek egyéb foglalatosságaik is 
voltak, ’s végtére, mert néha a ’ darabok a’ könyvvizs
gálói hivatalnál is késtek. A’ második tudósításnak pe- 
d:g egyenesen ellenmond a’ Választmány, azt nyilat
koztatva: „hogy lemondásomat nem csak kézséggel 
nem fogadta, hanem ebbel), az ügynek több tekintet
ben csaknem nélkülezhetlen, részvétemet tovább is és 
ismételve kikérte.“

íme ezek adatok és pedig nem koholtak, minőkkel 
a’ Természet’ urai hadakozni szoklak, hanem világos 
kétségbe nem hozható adatok, mellyekre a’ szerény 
igazságbarát magába fogott volna térni ’s elnémulni: 
de bizonyos uraknak a’ kifogyhatatlan csevegésben áll 
érejök ’s nincs igaz szó , nincs napfényi világosságú 
adat, melly őket hallgatásra bírhatná. Ha a ’ dologról 
nem lehet többé, ha minden védeszközökböl kifogy
tak , beszélnek egyébről , hogy ha valósággal nem, 
legalább látszatra mondottak legyen valamit. Ők fe
leltek most is (a’ választmánynak), és pedig igen fur
csán.

Mondják: az nem mentség, ha a’ darabokat Baj-' 
zán kiviíl többen is bírálták, mert a ’ mit egynek huzni 
halasztani vélek , azt háromnak húzni halasztani bizo
nyosan még nagyobb. — Ez uraim sophisma akart len
ni , de annak is nyomora. A’ választmány argumentuma 
így á l l : Ha Bajza , egyedül maga bírálván csak a’ 
színdarabokat, ügyök’ eldöntését halasztgatá , akkor 
vétkes volna , mert egy ember’ bírálásához kevesebb 
idő kívántatik: de mivel többen is bírálták, és így 
hozzá több idő kivántatott, a ’ darabok’ ügyének el
döntése tovább haladt. Jó tehát a’ választmány’ védo- 
ka a’ késedelem’ igazlására, mert itt nem az kérdés 
kik vétkeztek — ha vétkeztek? — hanem m i é r t ?

Idéznek ezen kívül két példát a’ bírálási tunya
ság’ megmutatására: egyiket ama’ régit a’ Hazucha- 
é t , másikat egy újabbat Garayét. — Mi a’ Garayét 
illeti, mellyről az mondatik, hogy én az ő „Utolsó 
magyar khán“ czimű darabja’ megvizsgálására két he
tet szabtam, és hétszer két hét’ elmúltával sem dön
tettem el ügyét, azt jegyzem meg : hogy én erre nézve 
semmi határidőt nem szabtam, de józan észszelnem 
is szabhattam, miután az nem magamtól függött, ha
nem a’ többi bírálóktól, kiknek bírálási határidőt senki 
sem szabott, a’ választmány sem. Ha Garay’ levelé
nek kozlött töredéke, nem a’ Természet’ embereinek 
koholmánya, akkor Garayt tudósítója hozta tévedés
be, mert bizonyossá tehetem öt, hogy én semmi két 
heti határidővel nem biztattam, minthogy, kiváltakkor, 
igen sok darab’ bírálatával voltunk elfoglalva. Azon
ban mi szükség ezen határidőről többet beszélni? Ga-

raynál nekem egy térítvényem van az „Utolsó magyar 
khán“  vételéről , (ha jól emlékezem , febr. 24ről) ’s 
ebből kitetszik , hogy a’ darab sokáig hevert nálunk, 
de hevert a’ választmány által felhordott okokoiy kívül 
azért is , mert több darabokkal voltunk elfoglalva, ’s 
nem sokára következett a ’ pest-budai szerencsétlen
ség , midőn 5—6 hétre minden ebbeli foglalatosság 
megszűnt, mert a’ választmány’ tagjai még Pestet is 
elhagyák. — Hazucha’ beadott két darabjának törté
netét a’ közönség az Athenaeum’ 20. számából alkal
masint tudja. Ott én, azt hiszem, megfeleltem minden
re. Mert mit tudott nekem arra későbben a’ „Száza
dunk“ 32. számában Hazucha válaszolni ? Puszta men
demondákat, szobai, kérdés alá hozható, beszédeket. 
Például: midőn én kinyilatkoztatám, hogy Halley’ üs
tökösét adatni nem akartam, ő azt fe le li, hogy bi
zony én akartam adatni ’s az onnan bizonyos, mert 
mihelyt ő (Szegedről) Pestre érkezett, azonnal h a l 
l o t t a  ennek h í r é t  (!!!) ’s líogy szavait még győ
zőbb védokokkal támogassa, egy dialogot kohol közte 
és köztem, mellyben, nagyobb igazságért, engem igen 
festőileg le í r , hogyan „húztam fel vállaimat“  és ho
gyan „hajtottam le fejemet“ , ’s hogyan „döbbentem 
meg“ ő tőle. ’S ezt mind annak megmutatására, hogy 
én Halley’ üstökösét csakugyan adatni akartam. *,) Á’ 
két elődás végett benyújtott játék iránt pedig, mely- 
lyek a’ Természet által ismét szóba hozattak, még mu
latságosabb czál'olatot írt. Én azt, minthogy nincs ben
ne ellenem semmi erő , az olvasó’ untatására nem is
métlem többé , hanem a’ helyett e’ tárgyban némi fel- 
világosító adatokat közlök.

ö) A ’ H azucl ia  á l t a l  l e í r t  pá rbeszéd ,  m e n n y i r e  e m lék ezem ,  
í g y  f o ly t :

Szobám ban  m agam  v a l é k  ’s m in th o g y  épen  sem m i 
dolgom sem v o l t  (m er t  mi dolga is l e h e tn e  a ’ p es t i  
m a g y a r  s z í n h á z ’ ig azg a tó ján ak  ?) idő tö l té sü l  azon g o n -  
do lkodám ,  m icsoda  új b ab é ro k a t  f ű z h e tn é k  h o m lo k o m 
r a  i sm é t  azon  ú ton ,  m e l ly e n  nagy  be fo lyása im ná l  fog
v a ,  a ’ fiatal  m ag y a r  g é n ie k e t  e ln y o m n i  szok tam  ; egy 
sze r r e  a j tóm on  k o p o g n a k , k i á l t o k  • „ T e s s é k . "  E g y  
s z ő k e ,  k ö z é p  _ magasságú fiatal  e m b e r ,  k ib e n  a zo n n a l  
M u n k á c s y ’ h a jd a n i  J í a z u c l iá já r a  i s m er tem ,  m eg leh e tő s  
hevességge l  b e n y i t .

H a z u c h a .  A láztos  szolgája .
É n .  A láza tos  szolgája.
H . (szikrázó szemekkel . rám tekintve, mintha IJalley üstö

köse’ dicsőségének én lellem volna elrablója, méregtől elfojtó- 
dott hangon). H a l lo m  , bogyr a ’ pest i  m ag y a r  sz ín p ad o n  
H a l l e y ’ ü s tö k ö sé t  a d n i  szá n d é k o zn a k .

ji. (megdöbbenve , m ert egy magyar hum orisla’ haragjától 
van ok félni). I g e n ?  — Nem tudom  — T a lán  — m ié r t  
k é r d i  H a zu c h a  ú r ?

H . (még nagyobb haraggal). A z é r t ,  ine r t  én e z e n n e l  
fö lszól í tom  k e g y e d e t ,  m in t  igazgató t ,  hogy a n n a k  átlá
tásá t  t i l t s a  e l.

A. (nem felhúzva vállaimat, és nem lehajtva fejemet , ha
nem mint Iiólh’ felesege sóbálványként állva, bámullomban , 
hogy egy magyar humorisla darabja’ előadatását eltiltja, ma- 
chinakénl). J ó l  v a n  !

H . (egy utolsó megvető pillanatot vetve rám diadal-han
gon). A ján lom  magatn.

’S ezze l  a j tóm at  jó  e r ő s e n ,  a m ú g y  m ag y a r  h u m o -  
r i s t ic e ,  bevágva ,  úgy' h o g y  a’ r e p a r a t i o ’ kö l t sége i  a zo n 
n a l  eszembe ju to t t a k ,  e l t á v o z o t t ;  én  p e d ig ,  k i  csak 
m o s t  m e r tem  fe lbá to rodn i ,  leiilék n ád sz é k em re  ’s mélyei» 
és hosszan  g o n d o lk o d ta m  egy országos é rd ek ű  t á r g y 
r ó l : H a l l e y ’ ü s tökösé rő l ;  h ogyan  l e h e tn e  azt n e k e m  a’ 
n a g y  t i l a lo m ’ e l l e n é r e  is  adatnom, jés ped ig  úgy,  hogy  
a’ s z ín h á z n a k  p é n z t  is cs iná l jak  v e le  (mert  ez a ’ jó  
m egvolt  b e n n em  m in d e n  igazgató i  sok  bűn e im  m el le t t  
is) és e g y s z e r s m in d  a’ darabot  meg is buk ta thassam ,  m i  
a ’ legnagyobb  d icsősége t  á rasz t ja  vqla  i ró i  nev em re .  
E l h o z a tv á n  azo n b an  a ’ H a l le y -ü s t ö k ü s ’ k é z i r a t á t  ma
gam hoz ,  lá t t a m ,  h o g y  e ’ darabró l  sa já t  k é z í rá sa  sze r in t ,  
a ’ s zerző  sem t a r t  s em m it  ( a k k o r  t.  i .  i. ég nem ta r to t t ,  
de mióta  S z e g ed rő l  m eg jő v én  az  ú tezán  ha l lo t ta  j ö v ő 
m e n ő k tő l ,  h o g y  én  azt  e rőszakosan  ad a tn i  a karom ,  az
óta  m á sk é n t  v é l e k e d i k )  ’s íg y  én is e lvesz tem  meg

b u k t a t á s á h o z  m in d e n  k e d v e m e t  ’s n e m  sző t tem  H a z u 
cha  e l l e n  s em m i  s z ín ig azg a tó i  á rm án y t .

E z  a ’ p á rb e s z é d ’ te l je s  h i s tó r iá ja .  Hazucha  ezt S z á 
z ad u n k b an  m á s k é p  í r t a  le .  A ’ k e t tő  kö zű i  h ig y e  az  ol
vasó  azt ,  m e l ly  i k jobban te ts z ik .  Négy szem k ö z t i  besze
d e k n e k  n e m  l e h e t  b iz o n y í tó  e re jü k  a ’ b e szé lő k ’ egyifce 
v a g y  m ás ik a  e l len .
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A’ színház’ megnyitásától egész dec. 28. a’ szín
daraboknak nem voltak rendes kinevezett b írá i, én 
magam bíráltain azokat, a’ mennyire idom vo lt; a’ meny
nyire pedig tömérdek foglalatosságaim időt nem enged
tek, más hozzá értőket kértem meg; hol sem ez sem 
az nem történhetett, nem tehetvén egyebet, egyenesen 
visszautasítottam a’ darabokat, mert színmüveket bí
rálni szorosan hivatalomhoz nem tartozott csak dec. 
28. u tán , midőn ezt nekem a’ választmány kötelessé
gemmé tette ’s így én Hazueha’ darabjait egyenesen 
vissza is utasíthattam , a’ nélkül, hogy tisztemet leg
kevésbé; is megsértsem. Ezt azonban vele nem tevém, 
hanem elfogadtam iratait és kiadám egyik t. társasági 
tagnak azon kéréssel, olvasná őket el és értesítene 
engem beesőkről, ő el is olvasá, de véleménye felö
lök nem vala kedvező. Midőn az igazgató választ
mánynak dec. 28. határozata kelt a’ dráma-irók’ ju 
talma iránt ’s ugyan akkor bíráló választmány is ne- 
neztetett, H. darabjait ennek adtam által. A’ választ
mány’ tagjai minden színmüvet szorgalmasan magok 
elolvastak, de azon fölül közlötték vélemény végett 
más értőkkel is , kik nem voltak választmány’ tagjai; 
közlötték némellykor színészekkel is, és tülök értesítő 
bírálatot k é rtek , hogy a’ választmány’ eldöntő ítéletei 
annál tökéletesbek legyenek: mert mindnyájan óhaj
tottunk minél több uj eredeti darabot színházunk’ re
pertóriumának, ’s nem tartván magunkat olly csalhatat
lanoknak , mint például Kunoss’ tudós társaságának 
tagjai, óhajtottuk meghallani mások’ véleményét is. 
innen azon már kétszer is hánytorgatott szörnyű vé
tek és pontatlanság (!) hogy Hazueha egyik darab
já t S z a l a y  L á s z l ó n á l  kapta. Ezeket röviden ’s 
mintegy intésül csak, hogy én nem szűkölködném o- 
kokban , ha Hazuchának feletgetni akarnék, de minek 
az ? Mit árthat egy Hazueha — kit az olvasó az X. 
et comp. jegyű czikkelyekből eléggé jó l ismer — va
lakinek ? s minek szerecsen-mosással időt tölteni ? 
Xaviget Antieyram.

A’ színdarabok’ elitélése és az irók’ megjutalma- 
zása tárgyában, mellesleg legyen e’ helyt megérintve, 
nincs is joga senkinek durva követelésekkel az igaz
gatóságát zaklatni. Mert magányos személyekből áll- 
ván a’ részvényes társaság, ennek teljes hatalmú képvi
selője, az igazgató választmány, saját erszényére olly 
rendeléseket tehet a’ színháznál, minőket leginkább 
érdekében hisz lenni, ’s minők tőle telhetnek. Ha va
laki nem elégszik meg azon jutalm azással, mellyet a’ 
részvényes választmány ígér, (mint például Munkácsy, 
ki a’ vál. ezen végzését lapja’ egyik számában nevet
ségessé ügyekszik tenni) vagy a’ mád ellen van kifo
gása, mellyel a ’ darabok biráltatnak (mint Hazuchá
nak és egyebeknek), jutalmaztassák meg magokat más 
szinásztársaságok’ igazgatóságai által az országban, 
tágas az út fel is alá is; a’ választmány magának lecz- 
kéket nem fog tartatni, úgy hiszem én legalább , olly 
tárgyban, mellyben végezni, határozni teljes hatalma 
van. A’ tudós társaságnál martiustól augustusig kell 
várakozni a’ jutalomdrámák’ ügyének eldöntésére ’s 
még eddig senkinek nem jutott eszébe, hogy a’ hat 
hónapi hosszas idő ellen kikeljen, sem a’ díj’ meny- 
nyisége ellen, hacsak ezután a’ Természet’ urainak 
nem jő kedvük ezen mezőn is kalandot próbálni. A’ 
részvényes választmány nagyobb jutalmakat adna, se
besebben b írálna, ha tehetség volna benne, miután 
azonban nincs, megtörténhetik, hogy majd egész tisz
tességgel jelentendi Munkácsy és Hazueha uraknak, 
ha jogtalan zaklatásaikat korlátok közé nem szorítand- 
j ák,  hogy alkalmazzák magokat az ő körűlinény-sza- 
bályozta végzéseikhez , mert szerénytelen fitymálókat 
saját ügyében és erszényére senki nem köteles tűrni.

Mi lemondásomat a’ szíubirálóságról illeti, inely- 
lyet állítólag a’ választmány készséggel fogadott, ez 
a ’ választmány’ feleletében tökéletesen rágalomnak van, 
mint felebb láttuk, bélyegezve. ’S mit válaszol erre 
ismét a’ Természet? El ismeri hibáját ’s vissza vonja 
a ’ költött h írt?  Épen nem, hanem szokás szerint be

szél másról: ,,A’ választmánynak, úgy mond nagyon 
érdekében fekszik az illy dolgot nem czáfolatként el
mondani , hanem előleges nyilvánítás vagy hirdetéskép 
’s hogy ez esetben a’ hírkoholó sem lett volna kény
telen, a’ színház-igazgatást tárgyazó dolgokat — mint 
illik — buzgóan nyilvánítói kívánván, a’ megczáfolni 
kívánt (!) viszonyokat (?) hallomás után közleni.“  E’ 
beszéd igen bélyegző ’s festi a’ Természef urait.

Először: igen szerényen tudtára adatik a’ választ
mánynak , hogy az még saját érdekeit sem tudja, ha
nem Kunoss’ természetéből kell azt megtanulnia. Mi
csoda ármányos Boscók ezen urak ! Ők még azt is job
ban fogják tudni, hány forint van a’ részvényesek’ 
zsebében, mint htagok a’ részvényesek. Másodszor, hogy 
a’ Természet olly buzgóan kívánja nyilvánítani a’ szín
ház-igazgatást tárgyazó dolgokat, hogy ha hiteles a- 
datai nincsenek, akkor vagy kohol, vagy hallomáshoz 
folyamodik és útezai híreket irogat. Az illy hírközlési 
vágyat jó l magyarúl nem b u z g ó s á g n a k ,  hanem 
a g g  d a d á k ’ c s a c s k a s á g á n a k  nevezik. A’ vá
lasztmány, azt hiszem, az illy buzgalmat meg fogja 
szépen köszönni Kunossnak ’s  arra  kérni öt, hogy a’ 
magyar színházat kímélje meg buzgóságaitól, mert ne
kik nem az fekszik érdekükben, hogy a’ színház’ dol
gairól hamis, hanem az, hogy igaz hírek közöltessenek.

A rra, hogy én a’ sziubirálóságba „befolyással 
maradok“  méltóztatik a’ Természet sajnálatát és fáj
dalmát kijelenteni ’s elmondani, hogy ,,ö mint a szín
ház’ előmenetelét szívén hordozó (ez a’ valódi pharisae- 
ismus!) ott olly embereket akarna, kiket tiszta lélek 
’s az ügy’ java vezérelnek ; nemollyat, kinek szerkesz
tése alatt álló lapban, nyilván kitiizetett a’ pártosság’ 
zászlója stb.“  Ez mind igen szép; csakhogy vele sem
mit ollyat nem mond Kunoss’ tudós társasága, mit az 
olvasó közönség régen nem tud, azt t. i . hogy nekem 
Kunoss , Munkácsy , Garay , Hazueha , Erankeuburg, 
’s még egy kettő nem barátim. De baj-e az ? ’s oka 
vagyok-e én annak? El fog jöni az idő, midőn a’ cse
lekedetek’ belső rugói is tárva lesznek a ’ közvélemény 
e lő tt’s nekem akkor, tudom bizonyosan, nem lesz okom 
elpirulni. Én magam is parányi tehetségemmel munkás 
leszek benne, hogy ez idő minél előbb bekovetkezhes- 
sék. De hagyjuk ezt most; a ’ felebiekre térve : Miután 
a’ választmány ismét bizodalmát fejezte ki személyem 
irá n t, van-e szükségem nekem a’ fenntebb megneve
zett urak’ bizodalmára, vagy van-e szüksége a’ vá
lasztmánynak azon sajnálatok és fájdalmak’ kijelenté
sére, mellvekkel a’ Természet’ egyenesen személyem 
ellen fordúl. A’ választmány igen is jó l tudja, hogy 
nem lehet embert kapni igazgatónak r színbirálónak 
stb. kiben minden képzelgőknek bizodalma legyen, ki 
még a’ literatura’ Herostratusainak is tessék, ’s ne
kik íllyen ember talán nem is kellene, hanem ollyau , 
kiben a’ gőg ’s elbizottság' nélküli, ’s má3ok’ alacso- 
uyításából nem élődé embereknek legyen bizodalma. 
Mi a’ pártot ille ti, én kinyilatkoztatom ismét és min
denkorra, mit ez előtt öt évvel mondottam, hogy én 
párt’ embere vagyok: az elvek’ pártjáé; és szégyelle
ném ha nem volnék az. Személyek’ pártjáé azonban nem 
vagyok, annyira nem, hogyha Kunoss’ társasága’ tag
jainak valainellyike — kiknek én nem vagyok barátja 
’s órvendek , hogy azt itt kimondani alkalmam van — 
egy jó színmüvet talál í r n i , én leszek első , ki azt 
érdeme szerint méltatni fogom. Egyébiránt én Kunoss’ 
Természetének bölcseivel a’ párt’ philosophiájáról nem 
fogok szót váltani — az sikeretlen munka volna — ha
nem felfohászkodom az örök természethez, világosítsa 
fel ezen bölcs urak’ elméjét, hogy mostani személyes 
czimborálkodásaiktól megtisztulván, a’ párt’ tiszta és 
felséges eszméjéhez fölemelkedhessenek.

Elinondám , mit ez alkalommal mondanom szükség 
volt, ’s mire a’ rágalom-hírek kényszerűének ; most a’ 
Természet’ urain a’ sor, hogy szavaimat magyarázzák, 
elforgassák, czáfolják, újabb és újabb rágalmakkal 
álljanak elő és ra jtok , szokások szerint, hónapokig, 
évig kérődzenek. B a j z a »

Xyumatik Budán, a’ magyar Uir. egyetem' betűivel
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R a c i n e '  m u n k á i .

Racinet, mint minden nagy embert, csak 
elhunyta után ismeré meg valódilag a’ világ1. 
Míg" élt, minden műve érdemén alul fogad
tatott, mert ő nem akart kora előtt hőkölni
— ’s elég szerény volt munkáiról szóló íté
letét fájdalmával önmagába rejteni. Új iva
dék lépett kortársai’ helyébe, ’s mint szokott 
történni, szivesenismeré el Racine’ érdemét, 
hogy jó Ízlésének tanúsításával, egyszers
mind jelét ad ja , hogy a’ maradék haladott.
— Racine oily korban élt, mellyben a’ fran
czia literatura fénypontját közeliié nieg. Cor
neille, Moliére, Boileau, mindhárom külön 
bélyegü, ismertettek el a’ franczia literatura’ 
csillagainak. De Racine Corneillben vágy
társra akadt, ki a’ tragikumban eddigelé első 
rendű vala, — ’s így a’ közönség könnyen 
azonjgondolatra vetemedheték Racine’ fellép
tekor, hogy a’ Corneillenek áldozott tapsok 
ébreszték föl benne hiúságát. — „Sándor“ 
czimű tragoediája némileg igazolta ezen hie
delmet, mert, midőn ezen miivét Corneille 
előtt felolvasá , ez minden tragoediai tehet
séget tőle megtagada, ’s csupán költői szel

lemet tulajdoníta neki. Ezen Ítélet különös
nek tetszik előttünk, kik Racinet mint nagy 
tragicust tiszteljük : de ha meggondoljuk , 
hogy ezen müvében nem Ipliigenia vagy 
Phedra’, vagy Brittanicus’ szerzője szól, ak
kor Corneillet csupán csalatkozással vádol
hatjuk; mert a’ mit Sándorról mondott, bi
zonynyal nem mondja Andromagueról, melly 
két évvel később (1667) került szőnyegre, — 
’s ha ezen rövid hézagot tekintjük, jele lön 
egy lángelme’ hirtelen haladásának.

Ha nevelését ^ekintjiik, kiviláglik, mi
ként ébredt fel benne a’ tragieumhoz való 
kedv. Ifjúságát az ős classicusok’ társasá
gában tölté — ’s elragadtatva olvasá külö
nösen a’ görög termékeket. Ez által egy
szersmind ön nyelve’ művelésére vezérelte- 
ték, mellyben már ifjúságában olly tisztán, 
olly bámulatos változékonyságú eredeti kité
telekkel , merész ’s u j , de szerencsésen sa
játított szavak’ társasulásával, mellette gaz
dagsággal, erővel ’s benső élénkséggel irt, 
mellyet illy korban ritkaság föllelni.

Mielőtt egyes munkáiról említést ten
nénk, Voltairt, ki Racinet tán legjobban ér
té , hallgassuk meg. Egykor kiinondkatlan
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lelkesedéssel beszélvén róla, egy idegen kér
dő : „mért nem ír tehát Racine munkáiról is 
coinmentariust, miként azt Corneillel tévé.“ 
Mind azt ezen szókkal kifejezhetem: az ő 
munkáiban a’ szép, pathos, harmónia ’s a’ 
fenséges egyesül.“ — ’S ezek bélyegzik Ra
cine’ minden müvét. Ő nem hír nagy kö
zönséggel — ’s ha általánosan akarunk szó
lam, korunk nem leli benne gyönyörűségét, 
de ö még is nagy elme volt, a’ ki hirt túl 
emelkedni százada’ Ízlésén ’s szelleme ál
tal érdeket gerjeszteni. Hlyen volt Goethe, 
ki a’ subjectivitas’ korában, objectivitas i- 
ránt is tudott érdeket támasztani. — Racine 
az ősi remekírókat tollába idézé. Az ö mü
vei átgondolva, mély érzelemmel, ’s a’ leg
tisztább, mellette virágos nyelvvel írottak. 
Chaiacterei hű festésűek — ’s elrendelése, 
helyezetei nem meglepő csattanó hatásúak, 
hanem a’ mellett hogy szabályosak, mélyen 
szívbe hatók. A’ valódi költő, mint Racine, 
nem kívánt olly segélyekhez nyúlni, mellyek 
a’ közönséget elkábítják: ő egyszerűsége 
’s a’ természet’ hű valósága mellett maradt, 
honnét a’ költészet veszi eredetét. Ő nem 
az érzékek, hanem a’ szív’ legmélyebb húr
jai’ — hol az elmével határos -r illetője; ’s 
tragoediái nem heves keblű kezdő olvasónak 
valók, hanem inkább, ki a’ látszató szépet 
megismervén, a’ valódi fenségeshez emelke
dik. — A’ mai romanticismus , mellyet a’ 
franczia írók olly szerencsével létesítőnek, 
Racinnek ellentéte. Annak közönségét ha
sonlíthatom egy játékoshoz , ki szenvedélyét 
csak azért követi, mert alatta minden ide
gei merevedésben vannak, — ’s ezen mere
vedés szenvedélylyé válik. Megvallom, szí
vesen látok én is egy újabb modorú franczia 
drámát, de nyugalmamat visszanyerve, szí
vesben vonulok Racinehez. Ő nem ragad el 
— ’s az olvasó még is kénytelen őt sze
retni.

Andromague, e’ bámulásra méltó mű, u- 
gyanazon lelkesedést szülte, mellyet Cid, — 
A’ taps, mellyet ez alkalommal Racine ara
tott, annál hízelgőbb volt, miután valamelly 
termék, azon osztályban, mellyben Corneille 
fénypontot víva ki magának, kétszeres ha
tással bírjon , míg a’ hallgatóban csak a’ 
kedveset elfelejtesse, ’s azt új iránt fogé- 
konynyá tegye. — Brittanicus nem sokára 
követé Andromaguet, de nem fogadtaték ked-

Vezőleg: Racine’ezen felséges müve, melly
ben — úgymond Voltaire — Tacitus’ férfias
sága Virgil’ bájos folyamú verseivel párosult 

igen hidegen fogadtaték. Azon vele szü
letett ’s csak nagy emberekben létező való
di szerénységgel vallja meg a’ szerző elő
szavában, hogy sokat köszönhet annak, kit 
az őskor’ művész festőjének nevez. Azon
ban meg kell vallanunk, hogy utánzásában 
önmagát haladta meg, mert Brittanicus’ leg
szebb oldalai Tacituséi —- ’s mint maga meg- 
vallja — „nincs benne egy kitűnő vonás, 
mellyhez Tacitus ne adta volna eszméjét“.— 
A’ vallás’ tiszta érzete megfőjtá benne áb
rándozásra való hajlomását. Ő olly tisztán , 
olly világosan gondolkodott költő létére, 
hogy még a’ legáhitatosb személyeket is ér
dekessé tudja tenni. Ezen vonás Eszterét 
bélyegzi, mellyet egy asszonyság’ (Sévigné) 
kérelmére készíte fiatal leánykák’ eljátszásá
ul. Két évvel később készült Athaliája, mely- 
lyet némellyek remekművének ítélnek. Any- 
nyi bizonyos, hogy azon mély szelídsége , 
minden aljasságtól ment érzelme, leginkább 
characterizálják őt ebben mint embert. A’ 
közönség’ részvétlensége miatt lemondott pá
lyájáról ’s futását Phaedrájával végzé be. 
Ezen művével leginkább meg vala elégedve, 
’s szerinte, ha valami tökéletest készíte, az 
csupán Phaedra lehet. Voltaire Phaedra’ cha- 
racterének festését, az emberiség’ remeké
nek ta rtja , ’s örök mintául de utánozhatlan- 
nak.

Racine academiai történetíróvá nevezte- 
ték ki Boileauval, de sok vesződésök után 
átlátták, hogy ez nem elméjükhöz szabott. 
Jó történetíró’ tökélyeihez nem elegendő , 
hogy valaki jó költő legyen: szükség ahhoz 
szinte ritka lángész — ’s a’ mit költő alig 
liiend , prósában irni-tudás , nagy emberis
meret, mellyet magányunkban sajátunkká 
nem tehetünk, mellyet semmi sem pótol k i; 
nagy mennyiségű eszme-tömeg, tanulmány, 
itélő-tehetség ’s philosophia.

Midőn remek műveit az ember legelő
ször olvassa, azt hinné, hogy azok csupán 
olvasásban kedvesek, de Racinnek azon ben
ső élete, hogy úgy nevezzem, költői emel
kedés’ korlátozása , csak személyesítés által 
bírhatnak hatással. Phaedrának azon öntudat 
nélküli szerelme, melly a’ kor’ kivánata sze
rint, gyilkosa a’ léleknek, melly minden sző-



pet elfojt ’s ellenkező szenvedélyeket gyújt 
a’ kelteiben, melly viszonszereline’ csalaíko- 
zásában dühöng ’s azon pillanatban, midőn 
boszulni vél ’s áldozatát veszni látja, a’ re
mény’ eltűntével, valamint szerelme határ
talan, úgy fájdalmában kicsapongó — ezen 
cliaracternek harmóniáját, ’s mind ezen szen
vedély’ tükrözését, olvasás közt az ember 
csak eldarabolva látja, ’s a’ fenségest ben
ne nem találja fel. Ha színházunk iskola 
volna — ’s valódi czéljának megfelelőleg, 
nem csupán mulattatást tűzne ki czélul, úgy 
hiszem, Racine is eszközül szolgálhatna a’ 
szebb érzelmeket létre hozni ’s táplálni; — 
de míg az előítéletekkel, közönség’ gyűjté
sében való fáradozással kell küzködnie, ad
dig, fájdalom! illyesmiről nem is álmodozha
tunk. Míg szomszéd színházunk anyagi ’s 
érzékiség - csiklándó darabokkal az Ízlést 
rontja, addig a’ magyarnak nem lehet a’ fo
lyamnak ellenszegülni, mert hiszen a’ folyó 
ha egy felől nem folyhat, más felöl rést ta
lál. Sxopory Mtcla.

A x  e g e r v ö l g y i  f r a n c z i a  g y u r m a -  
fo l tr ó l .

(Figyelmeztetésül.)

Oláh Miklós, a’ XVI. század’ első felé
ben élt esztergomi érsek és kir. cancellár 
(sz. 1491. f  1568.), korának nagy tekintetű 
tudósa, honunkról irt becses munkájában a’ 
divatozó nyelveket elöszámlálván, egész ha
tározottsággal állítja: hogy Heves vgyében 
Eger’ völgye néhány helységének lakosi az 
napiglan f r a n c z i a  n y e l v e n  b e s z é l t e k .  
In v a l l e  (úgymond) A g r i e n s i ,  a l i q u o t  
p a g i  incoluntur, habi ti pro coloniis Eburo- 
num, qui mine Leodienses dicuntur, olim eo 
trailuctis. Honim i n c o l a e  in l i o d i e r n u m  
d i e m GALLIC AM s o n a n t .  Quo autein 
tempore, aut eo traducti sint, aut sponte mi- 
graveriut, baud satis compertum liabeo“ *). — 
Kitetszik e’ sorokból, hogy nem vaktában 
vagy csalfa hit után indult a’ bő ismeretű 
férfiú, hanem tapasztalásból, elmélkedve irá, 
sőt nyomozódék is a’ franczia nyelvű nép’ 
honunkba telepedése’ idejét kitudni vágyva:

*) Nicolai O lahi, Hungária. Cap. XIX . §. III. V. 
Bel fllath. Adparatus art Históriám Hungáriáé. 
Posonii. 1735. föl. Dec. I. JMon. I. pag. 37.

minek azonban nem juthatott tökéletesen vé
gére; azért merő közvéleményhez ragaszkod
ván, mire a’ h a b i  t i  szó mutat, a’ leodiu- 
miaktól származtató őket.— Leodiumról (Lüt
tich), melly hajdan püspöki tartomány vala , 
’s most, 1830-dik óta, Belgium’ egészítő ré 
szét teszi, — úgy annak romlott franczia 
nyelvet beszélő v a l l o n  lakosairól már Mer
cator Gellérd XVI. századi mathematicus ’s 
ország-ismertető (sz. 1512. f  1594.) írásban 
hagyta következendő észrevételét: „Dioece- 
sis Leodiensis nőmén ab űrbe primaria Leo- 
dio. — Metropolis est Leodhun, nonnullis 
Augusta Eb u r o n um. Incolis Liege, Teu- 
tones Luyek et Luttich vocant. — S e r m o  
civibus Gallicus, séd qui oh vicinitatem et 
commercia Germánomul et Belgarum est d e- 
p r a v a t i s s i m u s“ *).

Oláh munkájának első kiadója, Bél Má
tyás, e’ származási állítást kétségbe hozni a- 
karva, illy jegyzést tön a’ fentebbi sorokra: 
„Equidem, reliquias fuisse crediderim Vallo
nom, qui Ferdinamlo I. adversus Regem Jo- 
hannem militarunt: nisi aliud nos , diploma
ta , aut eius aetatis schedae docuérint“ **) ; 
mindazáltal Bél’ véleményére hajolni, ’s a’ 
honunk’ némelly vidékein tanyázott, állan
dóan fegyvert viselő vallonokról, kiket 
törvényeink is , mint az 1601: 30. emleget
nek , az egervölgyiekre alkalmazni akarólag 
még csak szót tenni sem lehet, mert azok 
épen Oláh’ idejében tűntek föl, őket tehát 
neki jól nem ismernie lehetetlen vala. Mi
ként is írna származásukról különben olly 
bizonytalankodva ’s határozatlanul ? Más 
részt: a’ katonáskodó vallonok nem jövének 
be családostól, ’s nem telepedtek le faluk
ban, azért távol sem reájok illő e’ kitétel : 
„a l i  quo t p a g 4 i n  co 1 un t ur.“ — Áll tehát 
e’ részben Oláh’ hitelessége, míg ellenkező 
nem lesz bizonyítva, annál is inkább, mivel 
mint özvegy Mária királyné’ udvarának tag
ja belgiumi Bruxella nevű városban 1536-ban 
írván munkáját, később, az egri püspöki 
székre emelkedtével Egervölgyének lakosit 
még jobban tanulható ismerni; ha tehát a- 
zokróli állítását valótlannak tapasztalta vol
na, bizonyára igazítás ’s kellő világosítás

*) Gerardi M ercatoris, A tlas, sívé cosmograpliicae 
meditationes de fabrica munrti. ed. quarta. Am
sterdam . 1011. föl. atlant. máj. pag. 223. 224.

**) Ü. o. a’ p. jegyzésben.
8 *
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nélkül nem hagyja vala véleményét. — Bél 
maga nem más, mint oklevelek’ tanúsításá
val félrevetendő gyanúként mondá el észre
vételét.

Mintegy tizennyolcz év óta ismervén 0- 
lálmak idéztem helyét, minden alkalommal 
figyelmes valók az egervölgyi francziákra, 
’s óhajtottam rólok bővebb ismeretet szerez
n i : de azon oklevelekben, miket az időtől 
fogva nem kis számmal (ámbár nem három
száz ezeret —?) megolvasgattam, sehol ró
lok bizonyításra nem találhattam; egyedül I. 
Lajos kir. alatt (1342—1382), Kovachich Már
ton György’ véleménye szerint valamelly eg
ri megyebeli egyházi férfiú által összeirt jegy
zői mesterség, vagy is Stylionarinm’ egyik 
példamutatványában akadtam némi nyomok
ra ̂  mellyből nem épen homályosan tűnik ki 
azon király’ idejében különös bitó (comes) 
alatt élő jövevény franczia népségnek (Gal- 
lici) Egervölgyében létezte. — A’ stylus pél
dány, vagy is oklevél-töredék’ értelme — 
mellynek hiteles eredetiből íratása kétséget 
nem szenved — ez: a’ vármegye’ ispánja és 
szolgabirája — természetesen Heves várme
gyéé — tudósítják Lajos királyt, miként az 
új pénz’ kihirdetése ’s forgásba hozása vé
gett hozzájok küldött parancs’ következésé
ben a’ kir. kamarai gróf’ ügyviselője, úgy 
az érsek (esztergomi) és tárnokmester’ embe
rei mellé niegyéjök’ kebléből két hiteles sze
mélyt rendelvén, kik miután együtt Eger vá
rosába mentek volna, nyilvános piaczon az 
új pénzt kikiáltandók ’s forgásba hozni aka
rók: N. mester, Egervölgyének b írája , min
den hozzátartozandóival, jelesen azon völgy’ 
vendégeivel ’s franczia lakosival a’ mondott 
kamarai g róf ügyviselőjére és érseki, meg 
tárnokmesteri emberekre fegyveres kézzel ro
hanván, azokat megsebesítették, és a’ váltó 
asztalon levő 60 márkányi forintos, garasos 
és dennar pénzeket földre szórták. lm ezek 
a’ tudósítás’ ide tartozó saját szavai: „Nos 
igitur praeceptis Vestris obedire cupientes ut 
tenemur, duos ex nobis providos, et uticpie 
fidedignos viros et iítoneos, videlicet — —
cum an n o ta tis------ transmisimus ad prae-
missa mandata Vestra exeguemla, gui guidetn 
socii nostri tandem ad nos reversi nobis con- 
corditer retnlerunt isto modo, good ipsi pri- 
die , utpote feria tertia proxime praeterita — 
— in C i v i t a t e m  A g r i e n s e m  cum eis-

dem — accessissent, et in foro generali fac
ta proclamatione memoratas Monetas vestras 
juxta continentiam dictarum aliarum literarum 
vestrarum exinde confectarum in eadetn civi- 
tate in foro cambiare, et patenter currere 
facéré voluissent, tandem Magister N. f. M. 
C o m e s v a l l i s A g r i e n s i s  cum omnibus 
ad se pertinentibus specialiter guae (gue) u- 
n i v e r s i s  lios p i t i  bus  e t  G A L I C I S  de 
eade t n  v i l l a  (valle) ad dictos Procurato- 
rem Comitis Camerarum Vestrarum et homi
nes eorundem Archiepiscopi et Magistri Ta- 
vernicoriun Vestrorum annatis manibus irru- 
entes ipsos letalibus vulneribus sauciassent 
in trapezeta, seu tnensa numularia evertis- 
sent florenos, grossos, Denarios ad nume- 
rum sexaginta marcarum ad terrain disper- 
sissent usgue ad perditionem eorumdem“ *).

E’ dolog bővebb fejtegetésébe, történeti 
liozzávetésekre alapítható nyomozásokba a’ 
szükséges oklevelek’ hiánya miatt ezúttal 
nem bocsátkozván, egyedül figyelmeztetés’ 
okáért hozom szóba, és bátor vagyok bizo- 
dalmasan fölszólítani egervölgyi birtokos ha
zánkfiait, különösen az egri főtisztelendő 
káptalant: méltóztassanak ezen több oldalról 
érdekes tárgy’ fölvilágositása tekintetéből, 
levéltáraikban hihetőleg találtató francziákat 
említő okleveleket a’ tudós világgal közleni. 
Részemről, egy nevét eltitkolni kívánó ha
zafi’ megbízásából kijelentem: hogy azon ér
demes honfi, ki bármelly századból olly ere
deti, vagy hiteles másolatit oklevelet kühlend 
be az Athenaeum’ szerkesztő hivatalához, 
melly az egervölgyi franczia telepek’ honnan 
származását, nyelvét, és mikor vagy mimó
don enyésztöket világosságra hozandja, — 
azonnal 10, azaz t i z  darab aranyat veend 
ott jutalmul oklevele’ visszaszolgáltatása mel
lett. Pesten, julius’ 15-én 1838.

Jerney János.

A' j  á t  é te o s.
Párisi történet.

Mombreuil Károly az ügyvédek’ szá
mába fölvétetett; nagy öröm uralkodók a’ 
miatt atyja’, egy gazdag selyemárus’ liázá- * I.

*) Anonymi Ars Notarialis formularia sub Ludovico
I. Rege Hung, conscripta. N. 29. Vid. Formulae 
solennes Styli in R. Hung, olim usitati. ed. M. 
Cl. Kovachich. Pest. 1799. in 4. pag. 20. Conf. 
ejusd. recension. Cod. MSS. pag. III.
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ban,  st. Denis útczában, ’s épen oily nagy 
Mollard, harisnyakötő, ’s udvari szállító szom
szédnál. E’ két család’ közös öröme kön
nyen megfejthető, ha megtudjuk, hogy a’ 
Mollard házaspárnak egy leánya volt, kinek 
Károly — szülei’ egyezésével — mint azon 
városrészben mondják, szentelé hódolását, 
’s ki öt viszonszereté,

Mollard Laura tizenhét évű szép leány 
volt, kit mindig hideg ’s ellökőnek tartottak. 
Megszokva, iró boltban ülni, számok közt 
élni, csupán ügyvivőket vagy részvétlen ar- 
czokat látni, komoly, csendes kinézésű volt, 
a’ mi szép kék szemeihez, karcsú termeté
hez jól illett. De azon időben, midőn tör
ténetünk kezdetét veszi, legalább hat hónap 
óta Mollard Laura’ békéje nyugtalanító mó
don zavartatott meg. A’ szegény gyermek 
egy vásárló’ számadásába irt olly szállit- 
ványt, mit egy másik vön; majd mindig hi
bázott az összeadásban, hamburgi levelező
nek utasított leveleket, a’ marseillei helyett, 
röviden az anya alig ismeré már. — Egyéb
iránt ez elszórtság’ oka nagyon egyszerű 
volt, mert legalább hat hónap előtt kapott 
Mombreuil Károly hivatalos engedelmet, ne
ki szentelhetni figyelmét, ’s ő szerelemre 
gyuladt, melly annál forróbb volt, miután 
az előtt a’ legtökéletesb léleknyugalmat él
vező.

Mollard ’s Mombreuil polgároknál már 
rég el volt végezve, mint házasítandják meg 
Károlyt Laurával, ’s mint veendnek neki ügy
védi praxist, mihelyt fölvétetett az ügyvé
dek’ számába. ’S most, midőn Károly va
lósággal ügyvéd lön, beszéde volt ez az e- 
gész utczának ’s újsága az egész városrész
nek. Egy pillanatra mindent abba hagytak, 
’s csak Károlyról ’s annak jövendő házassá
gáról beszéltek. Mombreuil minden perczben 
ismétlő: „fiam az ügyvéd“, ’s Mollard egy 
vásárlót sem szolgált k i , hogy a’ mellett ve- 
jé rö l, az ügyvédről, két szót ne szólana.

Mombreuil egy jegyzővel alkudozék ii- 
gye’megvevése fölött; egyik felét készpénz
ben , másikát rendelt idő alatt kellett Károly- 
nak megfizetni. Röviden, minden legszebb 
rendben készült a’ közel egyesülésre, ’s 
Laura’ szíve fenn dobogott, ha a’ házi bol
dogságra gondolt, mi őt vára.

Károly nem volt kevesbbé békéden, vég
re olly szövetkezést kö tni, melly már régó

ta legforróbb kívánsága volt. Alig tudá , 
milly módokhoz folyamodjék jobban elvisel
hetni a’ haladékot, mit a’ kihirdetés ’s bir
tokviszonyinak elrendelése okozott. Vadá
szott, halászott, lovaglott, falura ment ’s is
mét tüstént visszatért, érdekes regényeket 
olvasott, classicus stúdiumokat gyakorlott.... 
röviden, végnélkül unatkozék.

Egykor, midőn fárasztó henyélésében 
Boulevard des I tál Lens-en keresztül ballagott, 
két régi iskolatársaival Lenoir Gusztávval ’s 
Worms Alfréddel találkozik, két reményteli 
fashíonable-kkel, kiket becsületes szüléik 
Párisim küldtek, ott a’ törvényt tanulandó- 
kát ,  de kik a’ szín - ’s kávéházban sokkal 
kéjelmesebben érzették magokat, mint a’ ta 
nítók’ felolvasási alatt. Egy ebédreliivás se
besen mondatik ki ’s épen olly sebesen fo- 
gadtatik el, ’s ott ül a’ három ifjú az érde
mes Very’ asztalánál ’s — jelesen — múlt ’s 

jövendő kalandaikról és sok más bohósága
ikról fecsegnek.

De milly alaposan nevettetett ki Károly, 
midőn közel házasságáról szóla ’s esküdött', 
hogy nejéhez mindig hű akar maradni.

„Gyönyörű! gyönyörű! — fölkiálta az if
jak’ egyike — ez valóban egy újdonúj pátri
árka !“ — ,Mivel még is ez egyszer úgy van 
— mond a’ másik — valóban nincs veszteni 
való időnk! Érdemesen záratjuk be Károly- 
lyal nötelen életét, e’ gyönyörű életet, mit 
ő többé nem éldelhet. Ma még tökéletesen 
hódoljon annak, mivel hónap házassági zár
dába húzódik! Pokolba az ész! ma pajzá
nok akarunk lenni, mint még soha!* És rö
pültek az asztalkendők, mint ollyas alkalom
kor szokás a’ mennyezetre, de az összetört 
poharakat számadásba jegyző a’ vendégfo
gadós.

Hiába próbált Károly némi ellenzetet; 
a’ pezsgőtől felhevült, ’s felderűle, elragad
tatta magát, részint gyöngédségből, részint 
jó kedvből, gondjait elűzendő. Az est olly 
módon múlt el, mit a’ szigorú morál’ elvei
vel összeegyeztetni bajosan lehetne. És éj
félkor Frascatihoz ment a’ három ifjú, a’ vi
galmat méltókép bezárandó, mint Gusztáv ’s 
Alfred mondák.

Reszketve, égő szemekkel, összezavart 
hajjal lépett föl Károly a’ végzetteljes zöld 
szőnyegre; gondatlanúl játszott és sokat 
nyert. Négy órakor reggel liagyá el a’ ját-
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szóliázat, miután a’ barczákat (Marke), mik
kel a’ bank a’ nyereséget szokta kifizetni, 
készpénzzel váltotta föl; eoy lámpa alatt vál
tak meg a’ barátok, érzékeny ölelés után.

Más nap reggelKárolynem gondolt boszu- 
ság és pirulás nélkül a’ tegnap estve történ
tekre, föltevé magában, jövendőben a’ lény’ 
’s bölcseség’ mintaképe lenni. Laura hara
gos képet mutatott, mivel estéjét nem tölté 
vele mint másszor; de Káiply örök szerelem’ 
’s liivség’ annyi ígéretével fáraszíá el magát, 
hogy tüstént megbocsáta neki, a’ ínint is 
gyors megbocsátás ifjú lányok* fő erénye 
’s bocsánat’ zálogául kezét is oda engedé, 
mit ő csókokkal halmoza el. Hibáját gyön
géd figyelem által jóvá teendő, azon me- 
nyekzői ajándokhoz, mit atyja Laurának 
szánt, még egy gyémántos fülbevalót akart 
tenni, minőt Laura — mint tudá — rég Óhaj
tott. — Darac aranyműveshez, ipája’ egyik 
rokonához siet ’s tőle egy illy fülbevalót 
kér. Az aranyműves érti és mosolyog. Ká
roly hallgatást ajánl, veszi a’ fülbevalót ’s 
a ’ fizető-asztalra leteszi annak árát banknó
tákban ’s néhány aranyban, mit az arany
műves szokása szerint jól megnéz, mielőtt 
pénztárába vetné. — „Mi ez ! — kiált föl 
egyszerre — itt egy kettős Napoleon v an , 
melly máshoz cseppet sem hasonlít. Tán i- 
degen pénz?“ — Fölteszi szemüvegét ’s min
den oldalról megtekinti. „Hm, hm , mit lá
tok ! Húsz francos barcza, játszóházak’ kor
mányzása“, ’s a’jó aranyműves nagyon kel
lemetlenül lepetett meg. — Az valóban játék- 
barcza volt , mit Károly feledékenység- 
ből azon végzetteljes éjjel Frascatinál 
nem váltott be. Egy pillanatig zavartan he-* 
begett, elpirúlt, más pénzt adott ’s beszédet 
próbált, mint jutott e’ barcza’ birtokába. De 
zavarodása elárulá.

Az aranyművesnek nem volt sietősb dol
ga , mint Mollard rokonát a’ történetről rész
letesen tudósítni. A’ párisi kalmárok’ cha- 
racterét kell ismerni, kik — teljes joggal — 
a’ megbukott után a’ játékost leginkább ve
tik meg, hogy azon utálatot fölfoghassuk , 
mit az öreg Mollard most Károly iránt ér
zett. A’ szörnyű újságot mély bizodalomban 
mondá feleségének, ki legmélyebb bizalom
mal szakácsnéjával közié, ’s egy óranegyed 
múlva az egész útczában titoktelten beszé
le k : a’ szép ifjú Mombreuil Károly rettene

tes ember — játékos —. Károly’ atyja nem 
sokára szomszédjától levelet kap, mellyben 
ez je lenti: ne számolna többé Laura’ egy- 
bekötésére elfajult fiával. Mollardhoz siet e’ 
lépés’ megfejtését kérendő, ’s megtudja ott 
az iszonyú újságot. Legmélyebb fájdalomtól 
elfogódva, semmi kifogást sem tud a’ haris
nyakötő’ határzata ellen tenni, ’s gyorsan 
haza siet gyalázatát elrejtendő.

Károly szokás szerint ismét Mollard szom
szédhoz jön mátkáját látogatni; nem szólhat 
vele többé, szárazon elutasít tátiké Reszket
ve ’s lesütött szemmel lép: atyja’ élébe. — 
„Károly — mond ez neki — megbecstelení
tőd magad, ’s gyalázatod rám hull vissza; 
egy óra múlva nem szabad itt lenned többé. 
Esztendei fizetést rendelek számodra ’s nem 
térendesz elébb az atyai házba, míg két évi 
jó ’s gáncsolatlan viseleted által nem teszed 
magad arra érdemesnek. Laura’ kezére most 
nem gondolhatsz többé. Élj boldogéi!“ Ká
roly egy székbe veté magát ; arcza kényei
ben fürdött; ez mind egy könnyelműen átélt 
éj’ gyümölcse vala. Ah! az ókor’ avaslelkű 
emberei mindenütt rettenetesek erényükben!. 
Egy óra múlva az atyai házat szerény la
kással cseréié föl a’ quartier-laíinben.

Hetekig futosott ide ’s tova mint bódult; 
kevesbbé fájlalá atyja’ karagát ’s a’ nyilvá
nos becsülés’ elvesztését , mint azt, hogy 
Laura’ birtokáról ’s a’ házi csendes boldog
ság’ minden reményiről kelljen lemondania, 
a’ mi hajlomaival ’s erkölcsös komoly lényé
vel annyira egyezett. Nem barátkozhatott 
meg a’ gondolattal; hogy: e’ boldogság visz- 
szahozhatlanúl veszve van, ’s elliatározá, új 
hibás lépést követni el, mielőtt örökre le
mondjon a’ remény- ’s boldogságról, mit ne
ki Laura nászajándokként hozandna. „Igen 
— mondá magában — kétségbeesett próbát 
fogok merészelni, Laurát rá bírni, hogy ve
lem megszökjék, szembetűnő lépést tenni, ’s 
szüléi’ egyezését így csikarni ki.“

Az ifjú lánynak szive meghasadt. Hiá
ba omlék szüléi’ lábaihoz, ok kéríelhetlenek 
maradtak. Hallania kellett, mint gyalázá az 
egész világ Károlyát, ’s ő még is olly na
gyon szerété őt. — Egy késő estve, midőn 
a’ házban minden nyugalomra ment m á r , ’s 
ő egyedül még fájdalmának adá magát, Ká
roly szobájába lépett. Kérte ’s esdeklék vé
le elszökni, de az ifjú lány hű maradt köte-
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lességéhez, bár mint szerété is Károlyt, ’s 
ez kétségbeesett szívvel rohant ki ismét az 
éjbe. — Magánkívül ’s nem tudva mit kezd
jen most, azon két ifjúkori barátihoz folya- 
modék, kik ama’ végzetteljes éjt vele átdő
zsölték ’s részletesen elbeszélé nekik szomo
rú történetét. — „Valóban — fölkiálta Gusz
táv — ez nagyon tragicai egy történet, ’s 
becsületemre, jobb szomorújátékot adna, mint 
Dumas’ Caligulá-ja! De nem, még érzékeny 
családrajz lehet belőle ; el kell ragadnod a’ 
szép Laurát ’s így akaratja ellen boldoggá 
tenned, ’s végre a’ rokonok is megnyugsza
nak benne, ’s minden béküléssel ’s áldással 
végződik.“ — ,Igen, úgy van — szólt belé 
Alfred — el kell őt ragadnunk“. — Ez’ esz
telen ajánlat egészen megfelelt Károly’ két
ségbeesésének. Gyorsan végrehajtatott, ’s 
Laura egy sötét este, midőn egyik nagynén
je’ látogatásáról térne haza, a’ három ifjú 
által elragadtaték ’s ájulva hozatott Károly’ 
lakába.

Magyarázza meg valaki az emberi szívet! 
Bár Laura, midőn ismét magához tért, tö
kéletesen megismeré helyzetét, bár sohajto- 
zék és sirt, bensőleg még is büszke volt, 
hogy Károlya annyira szereti, hogy egy olly 
merész vállalattal, mint az elszöktetés, aka- 
rá magáévá tenni ; ’s aztán elválasztva tőle 
annyit szenvedett, hogy örömest engede olly 
erőtetésnek, a’ mi szabadságot adott neki, 
a’ kedvest, vágy- ’s bújának tárgyát ismét 
láthatni ’s nála lehetni. ’S így gyözék le 
szerelem ’s kielégített büszkeség, fájdalmát. 
— Laura rövid idő múlva irt atyjának: hogy 
önkényt szökött Károlylyal, ’s magát az ő 
nejének kénytelen tekintenie, ’s bizonyára 
nem fog hasztalan esdekelni szüléinek, hogy 
lányoknak megbocsássanak. — De Mollard’ 
neje már rég beteges, leánya’ elragadása fö
lötti nagy ijedségnek következtében meghalt, 
’s atyja kétségbeesve e’ veszteség m iatt, 
ném a’s kérlelhetlen maradt, mint főkönyvé
ben egy szám. Nem sokára felhagyott ke
reskedésével, ’s abban Mombreuil barátja is, 
kinek szívét annyi megcsalt remények, ne
héz ’s előre nem látott csapások, egészen 
megtörék, követé.

Laura és Károly fél évig majd nein bol
dogéi é ltek ; szerelmük elaltatta leikök’ mar- 
dosásit. Károly, kinek atyja nem adá töb
bé esztendei fizetését, gazdasági kiadásit.

kölcsönözés által győzé, melly, minthogy 
előbbeni kedvező helyzete ismeretes volt, 
eleinte nem vala nehéz. De nem sokára ki
meri ttetett e’ forrás ’s az ifjú párnak nyomor 
’s hiánynyal kelle küzdenie. Midőn Laura 
fiút szült, még egyszer próbált Károly neve
zetes summát fölvenni, ’s azt meg is kapá. 
De irtózva a’ sorstól, melly rá várakoznék, 
ha ez is kimeríttetett, — játszott, hogy to
vább tartson. Eleinte kedvezett a’ sors, az 
tán hirtelen vesztett ’s utósó segédeszközben 
kellett menedéket keresnie. Talentumai ál
tal próbált valamit szerezni; de ezek csak 
ollyanok voltak, miknek gazdagság kell, 
hogy ragyoghassanak. Pöriratokat kényteték 
letisztázni; nyilvános írnokká lenni. Nem 
keresett eleget legszjgocpbb házi tartást vi
hetni , mert gyakran munka nélkül szűkölkö
dött. Aztán haza tért ’s még kenyere sem 
volt Laurája’ ’s gyermeke’ számára; egy zug
ban csendesen levetkezék, ágyba sietett ’s 
zokogott takarója alatt. Laura, jólétben ’s 
boldogságban nevelve, nyugodtan viselé e’ 
keserű nyomort, de irtózék, ha a’ vigasztal- 
hatlan jövőre gondolt, mindenre, mit gyer
mekének még szenvednie kellett. Milly ke
serű elmélkedések ’s gondolatok tolúltak fel 
a’várakozás’ egy örökhosszú napján át! Milly 
mélyen bánt meg egy bűntettet, mellyhen 
még is ő legkevesbbé volt vétkes, ’s mellynek 
egész felelhetőségét tán egy másra hárlthatá! 
Nem soká állhatott ellen e’ testi ’s lelki fáj
dalmaknak ’s nagyon beteg lön; nyolez nap’ 
lefolyta után meghalt; utósó szavai Károly
hoz, vigasz ’s megbocsátás’ szavai voltak.

Alig lehelé ki utósó sóhaját, midőn Ká
roly, sápadt ’s hullatag, annyi bú és szük
ség által, száraz szemmel leül ’s ipájának 
egy levelet i r , niellyben fiát ajánlja; ezt az
tán a’ ház’ egyik szolgálója által Mollardhoz 
küldi Bellevillebe ’s Laura’ teteméhez zár
kózik.

Midőn a’ szomorú tudósítás megérkezik, 
Mollard Károly lakába vezetteti magát. A’ 
szerencsétlen élet nélkül feküdt kedvese’ 
holt teste mellett; hideg keze még görcsösen 
tartá a’ pisztolyt, melly őt minden földi fáj
dalmaktól megmenté.

Bat'teöczy Ferencz.

J
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Jul. 15. H i n k ó  h ó h é r  l e  g é n y  és M a r k i t t a  
a’ h ó h é r ’ l e á n y a .  Regényes szili). 5, felv. Irta  
Birch-Pfeifl'er. Ford. Kiss János. Az előadás meg
lehetős. Lendvay Hinkó’ szerepében tapsokat nyert, 
’s általában nem érdemetlenül; de mi féltjük őt az Uly 
játéktól, melly a’ gyarló eredeti kép szerint gyak
ran a’ síró iskola' hibáiba esik. Fáncsy elrekedett, 
mit sajnálnunk kell; mert játéka különben a’ jobbak
hoz számítható.

Jul. 10. Ő r ü l t e k ’ h á z a  Di j  ó n b a n .  Az ő- 
rult Eberhardot Fáncsy helyett Lendvay. Játéka sok 
tekintetben dicséretes, noha nála sem találjuk fel a’ 
tébolyodásnak valódi képét, mi leginkább érezhető a’ 
józan beszédekben ’s átmenetelekben. Az őrült pil
lanatok általában jó l voltak adva és felfogva; de a’ 
nem örültek alatt nem látszott lappangaui téboíyodás. 
A’ szerep sem igen tökéletes ’s  talán több nehézsé
get nyújt, mint színész elháríthassa. Telepy ismét 
mulattatólag adá a’ hebegő Lörinczet. Petriken (Do
monkos) egy idő óta kedvező változást veszünk ész
re : nyelv -  ’s a’ .s z ó é i^ ’adti^ái ritkulnak ’s játéka 
szorgalomra mulat. i.

Jul. 17. L a s s ú  v £ £ p Í |S o t  mos.  Igen mulat
tató ’s nem roszúl a H vő t <rf j  .V ág á t é k ’s egyike azok
nak, mellyeket .yziués-z-elnk j^ f  szoktak adni. A’ mai 
előadásnak kevesebb hatás t volt, mint az előbbeniek- 
nek, mert nézők szökpjlan krs számmal jelentek meg. 
Báró Patakfalvinéf mí ugyan láttuk már sokkal job
ban is előadva mint ma Dérynétől, azonban még az 
illy játékkal meg lehet elégedni, mert a’ szerep, e- 
gészben véve, nem volt elrontva. Dériné ott igen 
gyenge, hol fájdalmat, elkeseredést kell ábrázolni, 
igen gyenge a’ méltóságos, a’ parancsoló helyezetek- 
ben. Neki inkábbára sikerülnek a’ csendesebb érzé
sek , a’ tréfák , euyelgések , meddig azok naivságba 
nem mennek á t , mert a’ naiv ismét nem az ő köre. 
Az ő naivsága keresett, ’s látszik játékában, hogy 
ő naiv a k a r  lenni, ’s ez az mi a’ naivságot sem
mivé teszi, mert az öntudatlan. Játék’ végén Dériné 
ma akadozott ’s nem tudá szerepét, mit eddig tőle 
még nem tapasztaltunk. Fő szerepe ezen vígjátéknak 
báró Szeredi, mellyet máskor Bartha, ma Szentpéte- 
ry adott, elég hatással ugyan a’ közönségre ’s ha a’ 
dolgot csak amügy könnyeden veszsziik , mondani le
hetne, jól is, mert hol együgyüt kelle játszania egy
ügyű volt, hol méltósagost, parancsolót, ön akaratú 
szilárd férfiat, az is mind volt; de ezen szerepnek 
egy nehéz oldala van: benne a’ derék, ön akara tú , 
szilárd, eszes férfinak, hogy a’ szép és gazdag özve
gyet (Patakfalvinét) elnyerje, együgyűnek kell magát 
színleni , mert az özvegy uralkodni szeret ’s kénye 
szerint cselekedni, ’s csak olly férfinak adja kezét, 
kinek nincs ön akaratja. Itt tehát az együgyüt úgy 
kell játszani, hogy csak az özvegy előtt tessék an
nak , a’ közönségre nézve pedig keresztül sugározzák 
rajta a z , mit báró Szerediben mint valódi férfiúban 
tisztelni kell. Ezt sem Szentpétery, sem Bartha nem 
bírják. A’ szerepnek ezen oldalát egy külföldi ud
vari színházban láttam, remekül adatni. Bárdos’ sze
repét ma Telepy adá , nem roszúl, de kevesebb si
kerrel Megyerynél. Megyerynek néhány illy  apró 
szerepe van, mellyekben őt eddig egy magyar színész 
sem érte e l , ’s ezeket ő utána igen nehéz játszani. 
A’ többiek ma meglehetősen.

Jul. 18. M o n t e c c h i  é s  Cap u l e t  t i  p á r t .  
EZen operáról azt hitték sokan , hogy Schodelné nél
kül unalmas, éldelhetlen: ma az ellenkező bizonyodott 
be. A’ színházi közönség igen gyakran tört ki zajos 
tapsokra. Énekeseinknek a’ mai előadás dicséretesen 
sikerült, kivált Felbér Mari Julia’ szerepében igen 
meglepte a ’ közönséget, a ’ mi nem csekélység, miu
tán e' szerepet Schodelné’ mesteri előadásából ismer

jük. Felbér Mari nem csak igen elbájlólag énekelt, 
hanem játszott is sok érzéssel és kellemmel, ’s ha 
stúdiumai lesznek folyvást, színházunknak valóságos 
gyöngye Ieend. Egy észrevételt akarunk e’ helyen a’ 
szépen fejlődő fiatal énekesnőnek tenni. Vigyázzon , 
hogy Schodelnénak némelly nem szép szokásait el ne 
tanulja. Kezdőre hamarabb ragadnak el nagy mester
től hibák mint erények. Egy párszor vettük észre, 
hogy éneklés közben úgy csóválta magát, mint Scho
delné szokta. Nem lehetne ugyan mondani, hogy ez 
Schodelnénál dísztelen, de minden esetre modor (Ma
nier) a’ mi művészben mindig hiba, és tőle őrizkedni 
kell. Dériné ma igen megérdemlett tapsokat nyert; 
Erkel is jobban kezd egy idő óta mozogni, Joobnál 
legalább e’ tekintetben kissé előbb van, kinek moz
gása ’s kivált szét vetett lábakkal! járása felette igen 
sértik a’ szemet. A’ közönség zajos tapsokkal ju ta l
mazó, játék közben és felvonások után, Felbért és 
Dérinét. Figyelmeztetnünk kell még Frikket dísztelen 
’s örökké egyforma kézmozdulatára. Az ember azt 
hinné, hogy papi áldást mond a ’ népre. S S .

Jul. 19. G e n f i  á r v a .  Laborfalvi Róza külö
nösen jól .adá a’ czímszerepet. Ezen fiatal színész
nőnk rövid idő alatt szembeszökő sebességgel ment. 
előre. K ár, hogy olly felette sokat és sokfélét kell 
já tszan ia; ez stúdiumaira csak ártalmas befolyással 
lehet. Jó l játszá még ma Egressy Gábor a cselszö- 
vényes , ólálkodó Strömborstot, de még jobban játsz
ható , ha a’ szün nélküli sok taps nem zavarja. Olly 
gondolkodó színész, mint Egressy, tudnánekunk meg
mondani, mennyire kiveszi a’ játszót helyzetéből a’ 
nézők’ zajgása, kivált o tt, hol hideg, kimért játék 
kell. De ez már a’ színházak’ kikerülhetlen bajai 
közé tartozik. Mindennek van joga bírálni, tetszéseit 
és. nem-tetszéseit kifejezni, mihelyt a’ színházba né
ző gyanánt belépni joga van. Van joga és szabad
sága megmondani, mellyik színészt kedveli, mellyi- 
ket nem. ’S ki az illy kijelentéseket pártnak (a’ szó’ 
bal értelméhen) akarja kereszte ln i, ’s érettök nehez
te l, mutatja, hogy nincsenek tapasztalásai, és min- 
dennapiságokban akadoz. A’ közönség’ zajgása nem 
árt annyit az ügynek, mint az ebédekkel, pénzzel ’s 
ki tudja mivel fizetett criticák. » S .

Jul. 20. S o k a t  t u d ó  (nem jobb volna S ok  tu 
dó vagy Tudákos?). Vígj. 5 felv. Irta Kotzebue, ford. 
Komlóssy Ferencz. Vannak aljas jelenései, mellyek 
a’ bohózatok’ sorába tartoznak: de egészben véve mu
latságos, kivált utolsó felvonásai. Az előadás meg
lehetősen sikerült. Megyery a’ czímszerepet< Szent
pétery pedig a’ szinészigazgató’ kicsiny szerepét igen 
mulatságossá tudták tenni. Dicséretet érdemlenek még 
Telepy és Kovácsné (amaz Hebegő Malakiás, ez llán- 
czosné’ szerepében). Szőllösy az iskolamestert igen 
túl vitt szegletességgel adá ; más kezekben ez jobban 
sikerülendett. Nézők valamivel többen mint rend 
szerint.

i g a z í t á s . — Tekintetes Szerkesztő Ú r ! Az At- 
henaeumban a’ 4. Szám alatt Jul. 12. napján egy kar
dalnoktól név-aláirás nélkül kiadott Levélben az fog
laltatik: hogy a’ Vesta Szüze daljátékban a’ diadal 
menetet Glöczer úr rendezte, alól irttak az igasság- 
nak hódolni és nyilván kimondani kötelességeiknek 
tartják , hogy a’ kérdéses játékot nem Glötzer Jósef 
ú r ,  hanem Schodel János úr rendezte, azért mivel 
én Udvarhelyi Miklós azon daljátékban éneklő szere
pemmel el valék foglalva. — Igen sajnáljuk, hogy a’ 
kardalosok között találkozott a’ ki illy költeményt 
terjeszteni nem szégyellett, holott mint karénekes a’ 
doiog’ valóságát legjobban tudhatta. K érjük Tekinte
tes Szerkesztő Urat, méltóztassék ezen nyilatkozá
sunkat hírlapjában felvenni , kik egyéb iránt állandó 
tisztelettel maradunk Pesten Jul. 14. 1838. Szentki
rályi Móricz m. k. Színház-igazgató. — Udvarhellyé 
Miklós m. k. opera Rendező.

Xyouitttik dudán, a’ magyar királyi egyetem* betűivel.
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E s z in c le
Magyarország’ történetének pliiloso- 

pkiájálioz.

I.
A’ gazdag örökség1, mellyet a’ múlt szá

zad a’ jelenre hagyott, nem já rt nagry teher 
nélkül, ’s a’ legsúlyosahh, a’ puszta ész’ azon 
(rálványoztatása, mellya’ históriai alapot meg
vetve, az egész világnak egyforma törvénye
ket szabni, ’s rendszereket, nem tekintve a’ 
különböző nemzetiségre és előítéletekre, a’ 
priori alkotni vágyott. Mert bár tagadhatatlan, 
hogy az igazság csak egy lehet, még is sok
féle az út, mellyen hozzá közeledhetünk ’s 
veszedelmes a’ már ismertet elhagyni, ’s új 
bizonytalant törni. Amerika’ hallatlan arány
ban növekedő hatalma ’s jóléte ámííá el a’ 
múlt századot, melly elfelejtő, hogy Europa 
nem új világrész, ’s hogy itt a ’ jelen erőseb
ben gyökerezik a’ múltban, hogy utánzás 
mindig gyengeség’ bélyege, ’s csak az önál
lású független kifejlődés biztosít egészséges 
jövendőt. Számtalan példák mutatják, milly 
állhatatlan mind az a’ népek’ institutióiban, 
mi nemzetiségük szivéből ki nem fejlett, milly 
ritkák az idegen’ utánzásának maradó jó kö
vetkezményei, mert a’ mi nem nemzeti, az

soha a’ nép’ éltével össze nem olvadhat, ’s 
azon erővel, vagy ivadékkal, melly behozta, 
megszűnik. A’ népeknek is mint az egyesek
nek vannak előítéleteik, mellyeket nem le
het levetni mint ruhát, ’s azért nem hajlik 
nyakok olly könnyen a’ csupán csak észszabta 
törvények’ járma alá ; észképek csak egye
seket ragadhatnak e l , a’ népek’ lénye szi
lárdabb ’s csak mi történeteik’ szilárd földjé
ből nő fel, hathat rájok, csak a z , mihez ősi 
szokás, százados emlékezetek kötik. De a’ 
nemzet lelkiiletének , sajátságainak kinyomo
zása nem könnyű, ’s azért marad a’ fentérin- 
t e t t , régen ismert igazság olly sokszor ter
méketlen , azért hallunk olly gyakran javas
latokat, mellyeka’ nemzet’ szokásaival, életé
vel megütköznek, azért utasításokat népek
hez, mellyekhez semmi rokonság nem köt, 
mellyeknek lelkülete a’ miéinkkel meg nem 
egyezik. — Mindenki tudja, hogy fonák a- 
zoknak elmélkedése, kik észképi rendszere
ikhez akarják a’ világot idomítani, a’ helyett, 
hogy a’ történeteket vizsgálva, azon törvé
nyeket keresnék, mellyek szerint eddig a’ 
nemzeti élet kifejlett, mert a’ történetek’ 
összefüggése nem esetes, egy rejtett tör
vény fűzi össze a’ különbözőket, mint a’ se-

9
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lyemszalag a’ gyöngysort. De ezen törvényt 
megismerni nehéz, mert kettő a! feltétel, 
melly a’ népek’ történeteit alakítja, az egyik 
n e m z e t i s é g ü k ,  a’ másik g e o g r a p h i -  
cus  h e l y z e t ü k .  Mindkettő egyarányu be
folyással h i r , ’s visszonhatással van egymás- 
ra. így a’ németek’ szabadabb elmű ’s meré
szebb részei, Holland’ mocsárai, ’s Schweitz’ 
hegyei közé vivén függetlenséget, mig a’ 
tenger’ habjaitól ’s a’ havasok’ terméketlensé
gétől kivívott liazájok szorgalmok által kert
té válik, a’ sziinetlen vita a’ természet’ zor
don hatalmával erejüket edzi, ’s alkalmasokká 
teszi őket fiiggetlenségök’ megőrzésére. Más 
oldalról Paestum’ rózsakertjei, ’s Lucánia’ ter
mékeny téréi elpusztulnak, a’ tunya nép’ el- 
aljasodott lelkülete mellett, mellynek követ
kezménye, hogy a’ dögleletes levegő eszten
dőnként az életre nem való nemzedéket to
vább ’s tovább vissza tolja.

Ezen visszonhatás az, mi annyira nehe
zíti a’ nemzetiség’ tiszta isméretét, melly min
den vizsgálatunkra a’ tökélytelenség’ bélye
gét üti, ’s a’ tiszta igazságnak fényét ködével 
elborítja. De az ember’ rendeltetése keresni az 
igazságot, ’s nem feltalálni azt, mellyet a’ 
gondviselés gyenge szemeink elől bölcsen el
takart, ’s azért talán nem haszontalan a’ nem
zetiség’ érdekes kérdése’ megfejtésére vizs
gálni, a’ mennyire lehet, mi a’ nemzet’ tör
téneteiben külső erők’ következménye, mi az 
ország’ geographicus helyzetének, a’ föld’ 
természetének, a’ körülfekvő nemzetek’ be
folyásának eredménye , hogy ezt a’ történe
tekből lehúzván, kivilágoljék, mi a’ nemzeti
ségből önállásuan kifejlett, ’s gyümölcséből 
a’ fa megismertessék.

Europa’ legnagyobb és legmíveltebb ré
széről ezen vizsgálat csaknem lehetetlen, mert 
a’ mostani nemzetek nagy részint egykorúnk, 
egy eredetűek, ’s kezdetüktől annyi viszonyos 
kapcsolatban és érintésben valának, hogy ösz- 
szekeveredvén, alig látható , mi mind egyik
nek sajátja. Elemük nem különbözik, ’s csak 
a’ római, német, és celta nemzetségek kü
lönbféle vegyíílete választja el őket egymás
tól. De a’ magyar egészen máskép’ tiinik fel 
előttünk; a’ népvándorlásban utolsó, ki Ázsiá- 
bólEuropába jővén, itt egészen megtelepedett, 
más néptörzsökökhöz tartozó1, mint szomszéd
jai, kik már régebben megállapodtak, ’s első 
ifjúságokat átélték, midőn a’ fiatal magyar

nép közéjük tolódott, befolyások kitiinőbb, ’s 
könnyebben látható, mint világrészünk’ nyu- 
goti nemzeteinél, de még is le nem törleszt- 
heték a’ magyarnak azon sajátságos bélyegét, 
melly még most is institutioiban, alkotmányá
ban, szokásaiban látható, ’s a’ többi Európá
tól annyira elkiilönzi, hogy bár századok óta 
vele a’ legszorosabb kapcsolatban á ll , még is 
csaknem egészen ismeretlen előtte. Szemei 
előtt fekszik, de ezek csak az ellenzésben álló 
különösségeken akadnak fel, a’ nemzeti szel
lem, melly őket megfejti, ’s egységet hoz a’ 
magyar élet’ minden jeleneteibe, fel nem fog
ható általok, mert a’ nyugoti nemzetek’ esz
méinek köréhez nem tartozik.

Ha a’ külbefolyást azon nézőpontnak fel- 
veszsziik, mellyből a’ magyar históriát vizs
gáljuk, Árpád’ törzsökének uralkodása öt sza
kaszokra osztható. Kezdetben, a’vezérek alatt 
egész Európának megállapodott és polgárisodó 
állapotja, a’ vándor, rabló magyarokra álta
lánosan hatva, nemzetünket országába szo
rítja, ’s a’ legvadabb ázsiai szokásoktól las
san elszoktatja. — István alatt kezd a’ nyű
göt’ béfolyása. A’ kereszténység’ behozatala 
a’ német’ befolyással össze van kötve, melly 
ellen a’ nép Péter, Aba, András és Béla alatt 
még fegyveresen is kikéi, de a’ keresztény
ség mind inkább terjesztvén szelíd jótétemé
nyeit, a’ nemzet’ lelkülete is szelídül, mig 
Kálmán alatt a’ pogányság utolsó nyomai 
eltörletnek. Németország elvégezte első kül
detését, a’ kereszténység biztosítva á ll, ’s a’ 
magyar szabadság ezen első, sokszor ellensé
ges, érintéseknél nem szenvedett. — Követ
kezik a’ görög befolyás, káros, mennyire a’ 
nemzet’ vad állapotjára emlékeztető kegyet
lenségek’, zeildülések’, és pártoskodások’ oka, 
hasznos, midőn a’ külső formákat szabályoz
za, ’s a’ királyi méltóságot lassan a’ törzsök- 
fejek’ hatalma ellen, már a’ kiilfény által is 
biztosítja. — A’ rohadó kelet’ ezen befolyása 
feléleszti, második András és negyedik Béla 
alatt, a’ nemzeti nemes szellemet, ébredésé
nek az aranybulla áldásteli eredménye. — De 
az újra virágozni kezdő országot Ázsia, ’s be
folyása még egyszer elborítja, a’ régi vad
ságba taszítandó, tatár ’s kún árasztja el, ’s 
a’ polgárosodás kétes szerencsével vívott, 
végre győzedelmes vitájában, kihal Árpád’ fel
séges vére. — JPutszky F erencs .

(F o ly ta tta tík .)
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A ' s z a l a t n y a i  s a v a n y ú  v í z .

A’ szalatnyai ásványos viz, melly Hont’ 
vármegyének egy igen kies és termékeny’ tá
jékában buzog , bár nem tartozik Magyaror
szág’ azrn orvosi vizei közé, mellyek száza
doktól fogva dicsértetnek és látogattatnak, 
mindazáltal a’ leghathatósabb és legkedve
sebb vizek közé számlálandó. — Már a’ hires 
professor Cranz, ki több vizeinket vizsgálat 
alá vette, a’ magyarok’ spaai vizének nevezi 
ezt (1777); miből következtetni lehet, hogy 
az, ha vegytanilag meg nem vizsgáltatott és 
le nem Íratott is, már Cranz’ ideje előtt ré- 
gren használtatott, ’s csoda -munkálatiról hi
res volt.

Professor Kitaibel P ál, Magyarország’ 
Pliniusa, ezen vizet vegytani szoros vizsgá
lat alá vette és leírta, (Tudósítás a’ szalatnyai 
savanyú vízről. Pesten 1802. 4rétben és 1803 
név nélkül. Hasonlókéi) a’ „Hydrographia Ki- 
taibeliana“ czimű munkában. Tom. I. 69 ’s kö
veik. lap.) ő szerinte egy pesti pint szalatnyai 
vízben van:

szem er
Szabad szénsav =  acid, carbon liber. 52 
Szénsavas mészag =  carbon, calcariae 29 
Szénsavas keserag =  carbon, magnesiae 3 
Szénsavas szikag =  carbon, natri 32 
Szénsavas vas =l: carbon.feni mintegy 1
Sósavas szikag =  murias natri 5%
Kénsavas szikag =  sulfas natri 14

Kitaibel az alkotó részek’ ezen arányából 
indulván, nemcsak a’ szelterszi és spaai vizek
hez hasonlítja azt, hanem elejökbe is teszi. 
Említi egyszersmind azt is , hogy ő a’ gyo
mor’, belek’, máj’, lép’, fodor mirigyek’ né- 
melly nyavalyáiban, ’s az azokból származó 
bajokban, nevezetes hasznait tapasztalta an
nak. Ő maga, egy váltó láz’ minden gyógy
szereknek makacsul ellenszegülő következ
ményeitől szabadult meg az által. — Én, ezen 
vizet több ízben megvizsgálván, nemcsak a’ 
Kitaibel által felfedezett alkotó részeket talál
tam abban , hanem azokon kívül még némelly 
másokat is, ’s azok között i b o l ó t  meglehe
tős mennyiségben. Ezen savanyú vizet tehát 
ibolós égvényes vasas víznek lehet nevezni. 
Megkülönböztetik ezen vizet a’ magyaror
szági és a’ liirlelt külföldi hasonló vizektől 
többnyire, a’ szabad szénsavaknak, a’ szénsa
vas szikagnak, a’ kénes és sósavas sóknak

141

nagyobb mennyisége és az i bol ó .  A’ szom
széd szántói és magyarádi vizekben ugyan
azon elemek, de sokkal kisebb mennyiségben 
vannak.

Ezenkívül ezen orvosi forrásvíz következő, 
valóban nem kis fontosságú, elsőségekkel bír:

i.  A’ nevezett vármegyének igen kies 
völgyes tájékán fekszik, hol a’ levegő sem 
ollyan durva, sem ollyan változékony, mint 
a’ Kárpát’ magasabb tájékain. 2. A’ posta és 
más közönséges jó karban levő itt összejövő 
utak’ sokaságánál fogva a’ hozzá menetel Ma
gyarország’ minden részeiből igen könnyű és 
kényelmes. 3. A’ számos városok’ és helysé
gek’ szomszédsága minden szükségek’ és ké
nyelmek’ teljesítésére kedvező. 4. Szállások, 
ha nem igen nagyszámmal vannak is, a’ mos
tani körülményekhez elegendők: ha a’ ven
dégek’ szaporodása többeket tenne szükséges
sé , a ’ földes uraság szívessége bizonyosan 
nem mulasztaná el azokról gondoskodni. 5. 
Itt sokkal kevesebb költséggel élhetni mint 
más némileg liirleltebb forrás-vizeinknél. 6. 
Ezen savanyú vizet, mint saját tapasztalásom 
bizonyítja, sokkal könnyebben lehet vegytani 
szétbomlás (decompositio) és igy saját kedves 
izének és orvosi erejének vesztesége nélkül 
tovább szállítani, mint a’ füredi, bártfai, új- 
lublóistb. vizeket. 7. A’ budapestiek még azon 
különös haszonban is részesülnek, hogy ezen, 
minden hasonló vizek között legközelebb eső, 
vizet minden hónapban, ’s ha a’ fogyasztás 
nevekednék, hetenként is , nyáron szintúgy 
mint nem kemény hideg télen, Msében kaphat
nák. — Jelenleg is Forster nevű pesti keres
kedő (Sebestyén-piacz 383 sz. az arany hor
gonynál) nyáron több ízben küldi saját al
kalmatosságát a’ kútfőhöz, hogy így igazi, 
’s jól bedugott vízre tehessen szert; ki, taná
csomnak engedvén, arról is gondoskodott, 
hogy nagyobb és kisebb — a’ gyógyítás’ elején 
egy napra elegendő — üvegeket és korsókat 
is lehessen nála kapni.

Midőn ezen vizet hazám’, különösen pe
dig Budapest’ betegeinek és orvosainak figyel
mébe ajánlom, egyszersmind figyelmeztetem 
őket, hogy azon savanyú víz, mellyet mind
két városunkban némelly vénasszonyok sza
latnyai víz név alatt hordoznak és árulnak, 
épen nem szalatnyai.

/)!■ . Tognio hajós.
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A ’ h á n y o k '  h a ta l m a .

Nem et novella.

Épen most játszani át Romi)érának o-yér
méké’ halálára szerzett gordonka-elegiáját, és 
e’ szerzeménynek nemes indulatja és mély 
melege által annyira érdekelve valék, hogy 
ellen nem álhattain, a’ költői főgondolatot 
szabad phantasiaként újabb modorban tovább 
kifejteni. De vigasztalást nem találhattam, a’ 
szomorhangok mindig jobban megindították 
szívemet; és azon meggyőződést nyertem, 
hogy a’ hevenyésző művész, ha illy nemű ér
zést megilletett, azt nem igen hagyhatja el, 
hanem inkább mélyebben bele, mint kijátsza 
magát. Azonban érzelmének kijátszása által 
csillapultnak érzendi magát, mint a’ szenvedő 
fájdalmának kisirása által.

Midőn e’ hangulatban a’ nagy aranyos 
esti pírba néztem, melly épen szemeim előtt 
képzetté ki magát, és teli gondolatokkal az 
isteni szépet csodáltam, kaptam a’ következő 
levelet:

,,A’ mit sejdítettem, barátom! ma déle
lőtt, fájdalom, bekövetkezett. A’ f—i katona 
biztosság megérkezett, a’ többi üsszeirottakat 
három nap alatt a’ hadhoz szállítandó. Hogy 
a’ szerencsétlen sors e’ dologban téged ért, 
szivemből sajnálom, és csak abban találok 
megnyugtatást, hogy erről tudósíthatlak. Cse
lekedj’ ! ez minden, a’ mit neked tanácsol
hatok.“

Majd kiesett a’ lap kezeimből. — Ez vol
na tehát bére több esztendei erőködésimnek, 
a’ világon mint gordonka-játszó és szerző ér
demes tagja lehetni a’ nagy művészi láncz
nak! És épen most, midőn a’ kiképzésnek 
olly lépcsőjén álltam, melly lehetségessé teszi, 
mind azon gyönyörű gyöngyöket, mellyeket 
a’ szerelem’ tengere megérlelt, hangokban a’ 
világnak visszaadhatni! — Szívvel teli érzel
mekkel, phantasiával teli remekképekkel, ka
tonává legyek ? —

Nem, sohasem! — átkozott legyen a’ ka
tona-zsarnokság !

A’ felingerültségnek ez állapotában lép
tem hozzám tartozóim’ körébe.

Istenem! milly jelenést, milly jajgatást 
okoztam e’ hír által! — Jó anyámnak és sze
retett Czecziliámnak könnyei összezúzták szí
vemet. Vigasztalni kisértettem őket és ma
gamnak sem volt vigasztalása. Ekkor bará
tom’ szavai jutottak eszembe: „Cselekedj’ !

ez minden, a’ mit neked tanácsolhatok“ és a’ 
gondolat: Futás a’ szabadságnak fiatal orszá
gába! villámlott át lelkemen.

Katona, szeretett anyám! nem, nem! az 
már most nem lehetek. Hivatásom — azt ér
zem — művész lenni! — A’ műszer, mellyet 
játszom, a’ mint tudjátok, minden mellette 
foglalatos testrészeknek legnagyobb hajlé
konyságát kívánja. De legszerencsésebb eset
ben mint katona feszes karokkal, megkemé
nyedett és érzéketlen kezekkel térek vissza, 
’s akkor isten hozzád, szeretett gordonkám. 
Azért igen erősen áll ez alternativa: művész 
vagy katona! azaz: futás a’ tengeren át Ame
rikába, vagy akartalan rabszolgája a’ katona- 
-zsárnokságnak.

De anyám kért, testvérim átkorolták lá
baimat, szívem’ szeretettje zokogva függött 
mellemen, és kéresikkel ostromlovak, ne fut
nék: mert a’ szerencsétlen esetben mindjárt 
agyonlüvetném, a’ szerencsés megszabadulás 
által pedig tölök éltem’ fogytáig elválasztva 
lennék.

Csaknem kétségbe esém! — Mind a’ si
ránkozástól megbódúlva és a’ legmélyebb lé
lekfáj dalmomban a’ mennyre tekintettem, hívén, 
onnan kellene segítségnek jőni. Ekkor Beetho
ven’Coriolánja hangzott lelkemben... Mozdú- 
latlanúl hallgatóztam a’ hangokra. A’ hősnek 
anyja, neje, gyermeki, unokái átfogják és 
ostromolják szivét, állna el feltételétől; de 
borzasztó elhatározottsággal hű maradt ő hi
vatásához, kötelességéhez mint hadvezér. A- 
zonbanBeethoven mester ismeri a’ kedély’ mé
lyeit pontosan, ő a’ kérőknek igéző körét min
dig szűkebbre vonja, és könyörgöbben ostro- 
moltatik az atyai szív. Hevesen küzd ellen a’ 
hős, de gyengébb és gyengébb lesz az ellen
zés. Ekkor kétségbeeső szakasztásai hangza
nak a’ vonószereknek — a’ hadvezér győzve 
van, az atya győzött — de Coriolan! — nincs 
többé. . .

Ekkor mint kétségbeeső vadan felkiáltot
tam : futás a’ szabadság’ fiatal országába! —

* * *
Futásom óta nyolcz nap múlhatott el, mi

dőn este felé a’ hajónak, mellyen valék, ka
pitánya, hozzám mondá: Most ön elleneinek 
körén és körmein kivűl van, és holnap láthat
nunk kell Amerika’ partjait. Csak bátorság, 
fiatal ember! még minden jóra fordúlliat.

A’ mell szabadabban lélekzett, és egy b -
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zonyos aggodalom, melly futásom’ egész ide
jén nyomott, csillapodott. De most a’ fájda
lom hangosan kitört, szívem repedni akart 
fájdalmában.

A’ szép hazától, anyától, testvérimtől és 
szeretettől elválasztva, a’homályos sors’ mar- 
talékja lettem, és mindent, művészségem’ és 
gordonkámon kivíil elvesztettem, a’ mi nekem 
kedves és becses volt. Itt jöttek eszembe 
Schiller’ szavai, mellyeket szeretett Czeczi- 
liám a’ fájdalmas elválásnál vigasztalásul ve
lem adott: Nincs elvesztve és elenyészve, a’ 
mit a’ titokteljesen intéző órák homályteremtő 
öblökbe felvettek. Az idő egy virágzó mező, 
egy nagy élő a’ természet, és minden gyü
mölcs és mag.

Csodálatosan enyhítve hangzottak ezek ke
délyemben. Szellemem csendesebb lön, és fog
lalatosságot lelt a’ körüllevők cselekvésükben.

De az esti pír mindig inkább elhalová- 
nyúlt; setétebb és csendesebb lön ; az esti 
csillag alányugodt, és a’ titokteljes éj kor
mányzását elkezdette.

Mindenki, az őrt kivéve, alunni feküdt. 
— Nyugton vitorlázott a’ hajó, csendes szél
nél, a’ mozgó aranyos csillagokkal hímzett fe
kete tengeráron. — A’ hold a’ vízben egy 
óriási gyengén világított kristály oszlopot 
jelelt. —

Álomjárói gondolatokkal szemléltem az 
éji mennykúpot; szívem tágult. Részvétért kö
rültekintettem , de magamat egyedül találtam 
a’ setét éjben. —

Jőj hát ide! szeretett gordonkám! te 
mindenem! hazám, anyám, testvérim, és szí
vem’ szeretettje ! Oszsz meg fájdalmat fájda
lommal , örömet örömmel! —

Buzgósággal vettem kezembe műszere
met, a’ tetőre ültem, és néztem és játszot
tam a’ csillag-világos éjben. Gordonkám kü
lönös varázstól lelkesítve látszott, magam 
is figyeltem a’ hangokra. Úgy tetszett, mintha 
tulajdon enem két életre oszlott volna; egy 
álomélet állott mellettem. — Ábrándos képek 
lengtek halkkal keresztül, és borzasztó han
gok csengtek a’ lágy levegőben. Delfinek 
pocskoltak a’ hajó körü l; ezer hal suho
gó vízrakétákat hatalmas ívekben löveltek a’ 
mennynek; tengerikutyák vicsorgó fogak
kal kérésziül vagdostak a’ vízben; nappo- 
rocskak lebegve áttevelygék a’ léget; és egy 
holdszivarvány gyémánt cseppekből voná va

rázsát fölöttem. Az alsó homályos hajótérből 
fekete árnyékok butak fel, mellyek nagyobb 
és nagyobbak lettek, de csendesen és némán 
hallgatóztak műszerem’ hangjaira. . . Mindig 
ingerültebb lön játékom... Egész létem hang
nak tetszett . . . Majd zúgott és zajogott a’ 
gordonka erős akkordokban; majd regés és 
borzadós szerelem-panaszokban csengett. Ek
kor egyszerre haragdühében vadon hangzott 
a’ contra C, és egy Nona-Arpeggio közben 
minden húrokon fájdalmas hang metszé ketté 
álmaimat...

Egy húr elszakadt, és távol mennydörgés 
mormolt borzasztón közbe. —

„Szélvész!“ kiabálá a’ kapitány, és u- 
gyan a’ pillantatban minden engem’ hallga
tó szellemek matrózokká és hajólegénység
gé változtak. „Zivatar és szélvész ! — hely
re!“ hangzott még egyszer a’ parancsadó’ 
szava, és egy eleven mozgás közös lön az 
egész hajótéren.

E’ rövid idő alatt a’ hajó már nyugtala
nul ment, és erős hullámok hatalmasan csap- 
kodák a’ palánkokat. A’ fergeteg, melly a’ fia
tal nappal jö tt, feketén bevonta a’ mennyet, 
és mindig több félelmes felhő rétegeket tolt 
maga előtt. A’ távolban fenyegetve mormogá 
a’ mennydörgés egyes erős érczcsapásokka!, 
és a’ szélvész feltúrá a’ tenger’ mélyeit, hogy 
szörnyetegei haragosan egymáshoz verődné
nek. A’ vízi jármű, mint könnyű játékszer, min
den felé hányatva, üvöltve ropogott minden 
hasadékjaiban... Én gordonkámat erősen kö- 
rűlkucsolva tartottam. Hideg izzadság folydo- 
gált homlokomon. Megalázva valék, mert is
ten, a’ mindenható, haragja’ gyermekét moz
gásba tette. —

Most a’ szerencsétlenség egyenesen fe
jünk fölött állott. Egy nagy tiizgomoly villám- 
sebesen löveltalá; mennydörgések közt esett 
az árbocz a’ tengerbe; tiiz lángolt az egész 
hajón, és az egész építménynek reszketése 
és rengése elektrizálta és megkábitotta a’ 
testet és érzéket. . .

Csak még e’ szavakat: ,,a’ hajó sülyed! 
mi el vagyunk veszve !“ — ’s aztán úgy volt, 
mintha fölöttem tiiz és víz összecsaptak vol
na. . ,

Fejem még zúgott, egész törzsüköm fájt, 
testem’ belső részei szenvedőknek tetszettek, 
midőn elméletem irányt kapott, és az elmúlt
nak képei előttem világosabbak lettek. —
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Végre több napok után helyre állítattam, 
épen és egészségesen kimehettem. Most tudtam 
meg az orvostól, hogy Baltimoréban vagyok, 
hogy a’ hajó, mellyen voltam, a’ part’ láttára 
az egész népséggel elsíílyedt, és hogy csak 
egyedül én amerikai matrózoktól mentettem 
meg, a’ mihez egy gordonka csodálatosan se
gített legyen...

Most tehát a’ polgári szabadság’ dicsért 
országában vagyok, az országban tele gyé
mánt bányákkal, arany folyamokkal, és ezüst 
aknákkal, az őserdőknek országában, hol ó- 
riáskigyók, nagy pillék, paradicsommadarak, 
és nevető majmok laknak; az országban, 
mellyben a’ pálmát susogni, a’ feketét nyög
ni , a’ fenyítő ostort fiityölni és a’ cznkornádat 
csörögni hallhatom ; az országban, hova annyi 
emberek vándorolnak, liivén, itt virágozni 
kell számokra Eldorádúnak. . . Engem csak a’ 
szükség kényszerített ide.

Léteszközök után kelle körültekintenem, 
’s azért több utczán áttévelyegtem. Mint vert 
szívem, midőn égy nagy palota előtt állottam, 
mellynek közepéből virágokkal ékes erkély 
nyúlt ki, ez alatt égkék paizs függött, mely- 
lyen arany hetükkel Írva volt: Jakson A. B.’ 
liangmüszertára. Széles, kényelmes már
vány lépcső, gyönyörű karfákkal, vezetett fel 
engem oszlopos folyosón a’ második emelet
ben egy nagy teremhez, hol a’ műszerek
nek jeles gyűjteménye találtatott. Mert gor
donkámat elvesztettem, tudakozódtam az itt 
állók* áráról, de ijedségemre megérettem, 
hogy egész készpénzem a’ vevésre nem ele
gendő. Erre egy műszert kölcsön kértem, de 
tagadó választ kaptam, bár melly nagyon os- 
tromlottam is kérésekkel a’ kereskedőt. — 
Meglehetősen csalatva reménységimbpn to
vább mentem, és egy bizományosnak pompás 
liázába léptem. Itt megtudtam: hogy tanitó- 
ói'ák zongorára, guitárra, hegedűre és fuvo
lára üresek volnának. Azon észrevételemre, 
hogy csak gordonkában és generáíbassusban 
adhatnék tanítást, ugyan az szemembe neve
te tt, mondván: hogy itt csak mulatságból, 
unalom’ elűzéséül gyakoroltatik a’ hangászat, 
de olly száraz és elvont tárgyakkal, mint a’ 
gordonka és generálbassus nem foglalatoskod
nak. De ő még is egy pár sort akar nekem 
adni barátjához, Ádáiu őrnagyhoz, a’ ki en
gem’ haszonnal alkalmazhatna az új útépí
tésnél.

.Hogyan, mit ?• kérdém közben hirtelen.
„Mint útcsinálót“ vala a’ nyugalmas fe

lelet.
Mint tébolyodott rohantam ki e’ házból, 

kétségbeesve futottam a’ város’ egy nagy ré
szén á t, a’ nélkül hogy tudnám hova, majd 
fogam csikorgatva, majd vadan nevetve, mig 
a’ világító toronyhoz a’ kikötő’ töltésénél ju
tottam , hol a’ hullám-verődés érzéseim’ ziva
tarát elkábitotta.

Sokáig kellett gondolaltalanúl a’ torony
hoz támaszkodnom, mert a’ nap jó mélyen 
hajlott a’ nyugoti földhöz, gyengén aranyoz
ván a’ tárgyakat, mellyeket pillantata elért.

Minden igyekezetem, a’ következő na
pokban alkalmatos foglalatosságot találni, hi
ábavaló volt. Hidegen fogadtattam, még hi
degebben bocsáttattam e l ; és midőn még egy
szer a’ bizományosnál kérdezősködni kényte- 
leníttettem, szolgái által házából kivitetett e’ 
szavakkal: „El az útesinálóval.“ Útcsináló! 
hangzott vadan mint recsegő harangütés fü
leimben. E’ hang minden lépésnél hatalmasabb 
lett, és mindig jobban fájt. Fejem kopogni 
kezdett és mindig hangosabban verte: útcsi
náló! Szinte megtébolyodám! — A’ nap me
legen sütött, tikkasztón feküdt a’ levegő az 
utczákon, mit sem éreztem, csak a’ harang
ütéseket hallottam. — Minden futott, és Ia- 
kásiba rejtette magát, csak kutyák, bogarak 
és én, igen és csak én tévelyegtiinkaz utczá
kon ; mitsem tudtam, csak a’ zúgó harang
hangokat hallottam. — Szédülés fogott elő 
és forgatott mint egy csavart (srófot) vég nél
kül ; mit sem vettem észre, csak e’ rettentő 
szavakat hallottam: „utcsináló!“ és mindig 
és mindig „utcsináló!“ míg végre erőtlenül 
üsszeroskadtam.. .

Mi történt tovább, nem tudtam ; midőn 
fölébredék, sötét éj volt. Igen későn lehetett, 
mert az utczák puszták és emberetleneb va
lónak. — Erős éji harmat hullott; láz égett 
fejemben; literem sebesen és erősen vert; fo
gaim vaczogva iitődtek egymáshoz; szivem 
görcsösen húzta össze magát.

Most éreztem még magamat valóban sze
rencsétlennek. — A’ kegyesség’ és könyörű- 
letesség’ keze nem mozdult. — Halott voltam 
elevenek közt, egyes sok ezer emberi teremt
mények közt. — Senkié sem voltam; senki 
sem gondolt velem. — A’ rabszolgát, a’kutyát 
irigyeltem, mindkettőnek ura van; irigyeltem
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a’ vashoz kovácsolt gyilkost, az útirablót, mind
kettő árgus-szemekkel őriztetik. — De én! — 
én magányosan állok; fogott vagyok és nem 
fogva. — Egy szóval: én mi sem vagyok! — 
Ez még is szörnyű szerencsétlenség! —

Megutálni való vagy épen semmi becsű 
volnék, ha most, midőn életemet méltósággal 
nem viselhetem, ön megmentőin lennék? — 
E’ világon mindig vak rabszolgája legyek a’ 
sorsnak? — Alig intézhetem egy napig is éle
tem’ irányát? — Nincs en akaratom? Nem 
vagyok szabad, mint a’ teremtő maga, erővel 
lerázni a’ kötelékeket, mellyek többé nemtűr- 
lietők? És egészen megvetendő lenne az, ki 
igy elszánva élete’ fonalát szétszakasztja ?

Mindig homályosabban, mindig véreseb
ben körűlvoná és átkönnölé a’ gonosz sértett 
érzékimet. . . Végre tökéletesen elhatározva 
valék. . . A’ kétségbeesés a’ tenger felé haj
tott. . . Ekkor ismét egyszerre ama’ kedvelt- 
jeimmel telt szép palota előtt állottam. Csak 
még egyszer kijátszani akarnám magamat, ’s 
aztán örömest életemet végezni... Lábam a’ 
ház előtt gyökeredzett... Itt, épen itt ez ol
dalon függnek kedveltjeim ! . . .  Egy gondolat 
villant át sebesen éjjel borított lelkemen. . . 
Velőm zavart volt, minden idegim rángatóz
tak, és, a’ morál feletti sok tépelődés nélkül, 
már az erkély alatt állottam, szemeimmel 
mérvén a’ nehézségeket, mellyeket meggyőz
nöm kell, hogy a’ második emeletbe jöhes
sek. . . E’ szavakkal: „Csak még egyszer ele
get játszani“ a’ vas rudakon a’ rostélyozott 
ablakokon át hirtelen az első emeletbe föle
meltem magamat. . . De itt — innen nehéz 
volt az erkélyhez jutás, emberlépteket is hal
lottam az útczán végig. . . Magamat a’ hideg 
vas közé szorítottam, melly meleg és nedves 
lett ujjaimban, és mélyen Iélekzettem, midőn 
a’ léptek megállapodás nélkül alattam elha
ladtak. . . Félénken még egyszer magam kö
rűi tekintvén, egy elszánt de szerencsés lé
pést tettem az erkélynek vas hordozóihoz, és 
egy pillantat alatt a’ karzaton át voltam... Az 
ajtó szerencsémre nem volt zárva, ’s még is 
e’ véletlenség majd zavarba ejtett. . . Csak 
még egyszer eleget játszani — és sebesen 
siettem át a’ termen kedveltjeimhez. Retten
tőn vert most szívem; mellem szűk volt, a’ 
megfúladás közel, jeges izzadás’ csepjei 
nyomták homlokomat, kezem rángatózott, 
mellynek végbe kellene vinni a’ gaz tettet...

Vissza mentem az erkélyhez fris levegőt szí
vandó ; aztán ismét sebesen kedveltjeimhez, 
és e’ szavakkal: „csak még egyszer eleget 
játszani“ kezemben volt egy gordonka, és 
kész valék a’ visszatérésre.. .  De oh egek! 
halld! — halld! — Melly mennyei hanga ér
dekli füleimet! — Térdeimre estem, és a’ 
vétkes kezet a’ gordonkáról leejtettem. . . 
Milly hangok fogják körűi érzékimet! — Milly 
édes levélsusogás, milly titkos istennek tetsző 
ének ! . . A’ zivatar mellemben csillapul, hall
gat, és lekötözöttnek tetszik! . . Az elszaka
dozott felhők gyengén egymásba úsznak és 
kék aetherként elenyésznek. — Ezekmennyei 
hárfa-hangok, érthetőn hallom. . .  Békét akar
nak nyújtani, és a’ vétket mellemben meg- 
semmíteni: — „Ti hangzó lények, kik isten’ 
lehellete által az emberhez szóltok, és így a’ 
végest a’ végtelennel összekötitek, halljátok, 
vigyétek fel forró imádságomat, vigyétek az 
istenhez, az irgalmas bíróhoz, hogy nekem 
bűnöspek megengedjen, és a’ szellemet ma
gához vegye, ha én, a’ világot megunva, 
életemet önkényesen eltörlöttem!“ . . .

„Megállj fiatalember!“ mennydörgőit e’ 
perezben egy szózat mellettem. „Előbb: mit 
csinál itt ön? és mikép’ jön ide ? — Nem sok 
hibázott, hogy ön lábaimnál holtan feküdt, 
és csak nyilatkozása, magát önkényesen ki
végezni, hajtotta pisztolyomat a’ földnek.“

E’ szavakkal Jackson úr fegyverzetien ál
lott előttem. Aztán sebesen mondá: „Most kö
vessen magányszobámba!“ Akarattalanúl kö
vettem. Ott megjővén, számos fekete szolgái 
által annyi gyertyát gynjtatott, a’ mennyit 
csak lehetett, hogy a’ szoba napvilágos lön. 
A’ mint a’ világosság növekedett, úgy lett 
helyzetem érzékenyebb és fájdalmasabb. . . 
Ekkor ismét az aeolhárfa hangzott a’ terem
ből, és a’ hangokkal vigasztalás és bátorság 
jött szívembe. Nyugodtan elbeszéltem most 
kívánságára életem’ történetét.

Midőn elvégeztem, a’ legszebb gordonkát 
adá kezembe e’ szavakkal: „Mielőtt önt a’ 
törvények’ szigorúságának’átadnám, lássa kí
vánságát teljesítve, és játszhassék még egy
szer eleget.“

Buzgón csókolám a’ szép műszert, és egy 
szabad phantasiát játszottam. De a’ búsko
morság elfogta szívemet. Elenyészett ifjúság
nak, kedvesimtől elválásnak, és elvesztett 
honomnak képei tűntek lelkem elé. A’ szeren-
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cséuek és szeretetnek szép álomképei felbuktak ugyan 
némellykor, de életemnek változó drámája idegeimet 
betegekké , érzékenyekké és szomorúkká tette. Hogy 
magam’ összeszedjem, egy négyhatos accordon kitar
tottam a’ magas E—t. De a’ hang mindig gyengébb és 
gyengébb le tt, míg könyár nedvesítette a’ gordonkát. 
Ekkor megölelt Jackson úr és monda: „Csak ezt aka
róm megtudni. Ön nálam marad , és kipótolja fiamat, 
nőm et, kiket nem régiben elvesztettem. Már régen 
kívánságom volt, egy barátot bírhatni, kinek legbel
sőbb kedélye az enyémmel megegyezne. Én azt meg
találtam, és szerencsés vagyok, ön is az legyen.“ 

Azután lelkesedéssel kiálta : „Éljen a’ nemes han- 
gászat! mert igen nemesnek kell lenni e’ művészetnek, 
melly ilíy erőt ád a’ szenvedésre.“

,Igen , bizony nemes és szép az ' mondám — de 
különösen meg kell emlékeznem az aeolhárfáról, melly 
kezemet a’ vétektől elhárította, ’s mellynek megmen
tésemet és szerencsémet köszönhetem !

Szödi Pál,

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

Jul. 21. N orm a. Lipcsey Klára és Benza vendé
gek. — Dériné dicséretesen vitte a’ czímszerepet; Joob 
meglehetősen és talán jobban mint máskor a’ római 
proeonsulét, de alsó hangjain, szokás szerint, rekedt
ség volt. Éttől ő alig fog megszabadúlhatni. Benza 
igyekezett, erőködött, de nem bírt. olly köz megelé
gedésre munkálni, mint Udvarhelyi, ki e’ szerepben 
(Oroveso) a ’ közönségnek kedvencze. Feltűnt színpa
dunkon Lipcsey Klára i s , kiről a’ Honmüvész’ vidéki 
műbirái olly sok dicséreteset mondottak. Gyönyörű 
szép alak, sugár sylph-termet; arcza, mind a’ mellett, 
hogy igen roszúl volt kifestve , hajoló ’s mozgásai
b an , nem művészi ugyan, de természetes kellem; olly 
dolgok, mellyek előttünk motiválják a’ vidéki műbi- 
rák ’ magasztalásait, de minket városiakat nem bírnak 
elvadítani, hogy meggyőződéseinket ki ne mondjuk. 
Külsejére nézve ö a’ legbájolóbb, de énekére nézve 
a’ leggyengébb Adalgisa, kit valaha színpadon láttunk. 
A’ kezdőknek is csak kezdője még, ’s nem igen sok 
képzelete lehet operai énekről. Hangjáról azt mon
danék , hogy benne valami idétlen van, ha nem fél
nénk, hogy illy gyengédtelen beszéddel a’ női szépség’ 
felség-sértőinek tartatunk: így-csak azt mondjuk, 
hogy azok ki nem fejlett, gyermekleány’ hangjai, 
mellyek még nem éneklésre valók. Mi válnék belőle 
iskola á lta l, tapasztalt ének tanítók tudnák meghatá
rozn i: mi csak azt mondjuk, hogy kár volna, ha ezen 
bájos színpadi tündért a’ magyar színházak elveszíte
nék. Ha operára nem volna használható, képeznie 
kellene magát színésznővé. A’ közönségtől egypár za
jos tapsot nyert , mert a’ taps-jutalom a ’ férfiak’ ha
talmában van ’s a’ férfi-tenyér igen hamar mjzdúl 
tapsra női szépség’ látására.

Jul. 22. N ő r a g a d á s  a z  á l o r c z á s  b á l b ó l .  
Ezen vasárnapi bohózatnak egyik fő szerepe Ágoston, 
meilyet Hubenaytól láttunk igen jól adva ; maTelepy adá, 
ki azt nem látszik érteni. Ő nagyon is virgoncz, élénk 
volt ’s a’ mi nevetségest mondott és tett, azt igen is lát
szott érten i, és akarva mondani, holott ezen szerep
nek az őszinte, bátor, de egészen ön tudatlan buta
ság bélyegei.

Jul. 23. L a n t o s  és  t ö r v é n y s z é k ,  vígj. 2 
felv. Irta Kotzebue, ford. Megyery Károly. — E l e 
ven  h o l t  h á z a s p á r .  — A’ színműről magáról — 
értjük az elsőt — hallgatunk, mert róla nem is mond
hatni semmi épületeset; az előadás a’ gyengébbek közé 
tartozott. Megyery eléggé iparkodott, de játékának 
kevés hatást tuda szerzeni, mert ez a’ Nieodemus úr 
nem olly szerep, melly a’ fáradságot megjutalmazná. 
Éder Luíz ma ismét egy naiv leánykát játszott s sze
repét ismét tökéletesen elrontá. A’ milly örömest hall
juk öt, — mind a ’ mellett, hogy nem alaposan készült

énekesnő, — énekelni, olly nem örömest látjuk já t
szani ; neki erre kevés hivatása van. Víg szerepein 
valami feszes és erőltetett van , komoly és szomorú 
szerepei pedig érzés nélküli, üres, egy hangú declamá- 
tiók. A’ szereposztóknak volna kötelessége öt csak a’ 
maga’ helyén használni. Erkelnének rég meg akartuk 
mondani, hogy ő nagyon is bátor kezd lenni a’ szín
padon ’s evvel ügyekszik ügyetlenségeit elpalástolni. 
Tőle ugyan, mint kezdőtől, igazságtalan dolog volna 
nagyokat kívánni: de figyelmeztetni nem árt. Ó olly 
illetlenül hányja veti vállait és kezeit, olly dísztele
nül nyújtja előre nyakát, hogy ha ezt úgy láthatná, 
mint a’ közönség, elrémülne magától. Ez a’ nagy raa- 
gavetiség igen kevés gyengédségre mutat, ’s általában 
nem út a rra , hogy mozgásai valaha azt nyerjék meg 
mi grátiának neveztetik. Ma alig volt egy pár szava 
’s ezek’ elmondását is nyaknyujtással, vállvonogatás- 
sa l, kézhányással czifrázta k i; gondolván, hogy így 
szebb.

Az e l e v e n  h o l t  h á z a s p á r b a n  Szerdahelyi 
különös jó szeszélyében volt ’s e’ kis bohózatnak igen 
nagy élénkséget adott’s a’ nézők által többszöri zajgó 
tapssal jutalmaztaték. Dériné szinte igen dicsérete
sen játszott ’s azt bizonyítá, hogy belőle ügyes pa- 
rodisíáné válhatnék , ha erre elszánná magát. Szat- 
máry Karolina kis szerepét értelmesen és Hiedelem
mel adá , k á r , hogy ő többször nem használtatik; 
benne tehetségek vannak ’s azokat elhanyaglani vé
tek. Valami Szabó urat is láttunk ma egy inast já t
szani , ki szerepnemtudással és akadozással tette ma
gát észrevehetővé. Azonban ez nem ú jság ; . tapasztal
juk nemkezdő színészeken is. Még egy fontos dolgot 
kell e’ helyt említenünk. Az öltözködésben egy idő óta 
fonákságokat veszünk észre, úgy látszik , mintha erre 
most semmi ügyelet nem volna. De ha az igazgatóság 
e’ részben elmulasztja kötelességét, a’ színészeknek 
magoknak kellené öltözeteikre gondot fordítani. Szí
nésznőinkre e’ részben legtöbb a’ panasz. Ők hiúsá
gokat — kiveszszük a’ kiveendőket — elébe teszik a’ 
művészetnek. Ismerünk színésznőt — egyikét a’ ko
rosabbaknak — ki mindig jónak , szépnek, fiatalnak, 
csinosnak akar látszani. Olly szerepet, melly szinpa- 
dilag r ú t , vagy cselszövényes, vagy öreg, vagy 
mellyben aljasan kell öltözni, világ’ minden kincséért 
sem vállalna. Ö nem játékával akar hatni, hanem sze
mélyét és köntöseit fitogtatni. ’S mi ez egyéb mint a’ 
művészetet typus és character nélküli kaczérkodássá 
(coquetterie) ruha-productióvá alacsonyítani ? Illyene- 
ket az igazgatóságnak szorosan kellene vennie és szi
gorúan büntetnie, mert ez haszontalan színházi fé
nyűzésre és — a’ mit jó l megjegyezzünk — a’ mű
vészet’ hanyatlására vezet. Ezen észrevételre itt Dé
riné mai öltözködése adott okot. Ő ma egy elszegé
nyedett feleséget játszott és fodrokkal, szalagokkal 
és s e l y e m  köténynyal piperézte fel magát, ’s rajta 
a’ szegénységnek legkisebb jele sem volt. Már illy öl
tözködést hogyan tudna Dériné Hagymáné asszony’ 
szerepében igazlani, nem foghatjuk meg; ’s ezen öl
tözködés annál különösebb és szembeötlőbb volt, minél 
jobban és characterszerűbben vala Hagyma uram (Szer
dahelyi) öltözködve.

Jul. 24. S e v i l l a i  b o r b é l y .  *»•

E g y v e le g .

Uj módja a’ marhavágásnak. — Az
angolok mostanában új módját találták fel a’ marha- 
levágásnak , melly vértelen, fájdalomtalan, gyors ’s 
ekképen egészen czélszerű. A’ salétromgáz az ölő 
sz e r , melly az ökörnek, juhnak, hornyának stb. b ta - 
datik. Az így leolt marhának húsa tovább marad 
fris , és jobb ízű a’ főbe utötténél vagy lemetszetté- 
néL A’ londoni lius-árusok többnyire elfogadák e 
módot immár, ’s remélhető, hogy az Europa’ többi ré
szeiben is utánoztatni fog.

Jliyomatik Budán , a’ magyar hir. egyetem’ betűivel.
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Csodálni lehet, hogy a’ régi ’s inai pub
licisták az örökülési törvényeknek nagyobb 
befolyást nem tulajdonítottak az emberi dol
gok’ menetelében. Igaz, hogy e’ törvények 
a’ polgáriak’ rendéhez tartoznak: de azokat 
minden politicai intézvények’ fölébe kellene 
helyezni; mivel hihetetlen befolyással vannak 
a’ népek’ társasági állapotjára, ’s azoknak a’ 
politicai törvények’ csak kifejezései. Továb
bá némi biztos és egyforma módon munkál
nak a’ társaságra, és mintegy hatalmokba 
ejtik a’ nemzedékeket már születésük előtt. 
Általok az ember majd szinte isteni hatalom
mal van felruházva a’ hozzá hasonlók’ jöven
dője felett. A’ törvényhozó — ha egyszer 
szabályozta a’ polgárok’ örökülését — száza
dokig nyugszik; megindítván munkáját, ke
zét róla bízvást leveheti; a’ mozgony saját 
erejével dolgozik, ’s mintegy maga vezeti 
magát egy előre kijelelt czél felé. Bizonyos 
módú szerkezeténél fogva a’ tulajdont, majd 
azután a’ hatalmat néhány fők körül egyesíti, 
központosítja és halmozza össze; az aristo- 
cratiát mintegy a’ földből ugratja elő. Más

elvektől vezettetve ’s más ösvényre vetődve 
munkássága még sebesebb ; elosztja, eldara
bolja, elszórja a’javakat és hatalmat; illyen- 
kor gyakran megesik, hogy elrémülünk ha
ladásának gyorsaságán; ’s nem reménylvén 
hogy mozgását megállíthassuk , legalább ne
hézségeket ’s akadályokat igyekszünk hány
ni elébe; munkásságát ellenkező erők által 
akarjuk súlyegyenbe hozni. Mind haszonta
lan gondoskodások! eltördel ő , vagy dara
bokban röpít szét mindent, mit útjában találj 
felkél ’s visszaesik szüntelen a’ földre, mind 
addig, míg végre csak egy felszálló, tapint- 
hatatlan port mutat, mellyen a’ democratia 
foglal helyet.

Midőn az örökülési törvény megengedi, 
’s még inkább, midőn rendeli a’ fiúk’ egyen
lő osztályát az atyai javakban: kétféle kö
vetkezményt okoz, mellyeket gondosan meg 
kell különböztetni, ámbár azon egy czélra 
törekednek.

Az örökülés’ törvényének következésé
ben minden birtokos’ halála felfordúlást sze
rez a’ birtokban; a’ javak nemcsak gazdájo- 
kat, de — úgy szólván — természetüket is 
megváltoztatják ’s szüntelen apróbb részekre 
tördelődnek.

10
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Ez a’ törvénynek egyenes ’s némileg a- 
nyagi következménye, Olly országokban te
hát, hol a’ törvényhozás az egyenlő osztályt 
megalapította , a’ javaknak, különösen a’ 
földbirtokoknak szükséges rendeltetése: az 
elapróztatás. E’ törvénynek következményei 
mindazáltal csak idővel lesznek érezhetők, 
haliogy a’ törvény saját erejére hagyatott; 
mert hacsak a’ család két gyermeknél többől 
nem áll (azt mondják, olly népességű or
szágban, mint Francziaország , a’ család’ kö
zép száma három), e’ gyermekek, megosz
tozván atyjok’ és anyjok’ jószágán, nem fog
nak szegényebbek lenni, mint amazok kiilün- 
külön.

De az egyenlő osztály’ törvénye befo
lyását nem csak a’ javakon gyakorolja, beha
tással van az még a’ tulajdonosak’ lelkére is, 
’s szenvedélyeiket segítségül hívja. Ezek az 
ö közvetetlen következményei, mellyek a’ 
nagy jószágoknak ’s ■— főkép — nagy ura
dalmaknak igen hamar véget vetnek.

Olly népeknél, hol az örökíílés’ törvénye 
az elsőszülöttségi jusra van építve, a’ földes 
uradalmak igen gyakran nemzetségről nem
zetségre szállnak, a ’ nélkül, hogy felosztat
nának. Ebből az következik, hogy a’ család
szellem magát némileg anyagosítja a’ földben. 
A’ család képviseli a’ földet, a’ föld képvise
li a’ családot, örökíti nevét, eredetét, di
csőségét, hatalmát és erényeit. Elenyész- 
hetlen tanúja az a’ múltnak, ’s becses zálo
ga a’ jövendő létnek.

Midőn az örökülési törvény az egyenlő 
osztályt megalapítja, lerontja ama’ benső kap
csolatot, melly volt a’ család-szellem ’s föld
nek fenntartása között; a’ föld megszűnik 
képviselni a’ családot, mert egy vagy két i- 
vadék’ múltával elkeriilhetlenül fel kelletvén 
osztatnia, látnivaló, hogy szüntelen kiseb- 
bednie ’s végtére egészen elenyésznie szük
ség. A’ nagy földbirtokos’ fiai, lia kevés 
számmal vannak, vagy a’ szerencse nekik 
kedvez, táplálhatják ugyan magokat olly re
ménynyel, hogy nem lesznek szegényebbek 
mint szerzőjük: de nem azzal, hogy ugyan
azon jószágot birandják, mellyet amaz; az 
ő gazdagságok minden bizonynyal más ele
mekből fog állani, mint amazé.

Immár, azon pillanattól fogva, midőn a’ 
birtokos földesuraktól az érzemények’, emlé
kek’, büszkeség’ ’s nagyravágyás’ nagy ér

dekét a’ föld’ fenntartására nézve elvettétek, 
bizonyosak lehettek, hogy azt el fogják adni 
élőbb utóbb ; miután annak eladásában nagy 
pénzbeli érdek fekszik rájok nézve; az ingó 
tőkék több kamatot adván, mint egyebek, ’s 
könnyebben fordíthatók lévén a’pillanat’ szen
vedélyeinek kielégítésére.

Az egyszer feloszlott nagy földesúri bir
tokok többé helyre nem állanak; minthogy a’ 
kisbirtokos, mértékirány szerint, több jöve
delmet húz telkéből, mint a’ nagy birtokos 
a’ magáéból: azért drágábban is adhatja el 
mint ez. Ennél fogva azon gazdasági szá
molások, mellyek a’ gazdag embert roppant 
birtokainak eladására határozták, még inkább 
gátolandják őt aprókat venni, hogy belőlük 
nagyokat csináljon.

Az, níit család - szellemnek nevezünk, 
gyakran a’ személyes önszeretet’ csalódásán 
van épülve. Az ember szeretné magát örö- 
kítni ’s némileg hallhatatlan!tni legkésőbb i- 
vadékaiban. IIol a’ család-szellem véget ér, 
ott a’ személyes önszeretet valódi hajlandó
ságaira tér át. Minthogy a’ lélek előtt a’ 
család már csak úgy tűnik fel, mint egy ho
mályos, határozatlan, bizonytalan dolog: ki
ki a’ jelennek kényelmeiben merül el; az em
ber gondoskodik egy utána jövő nemzedék’ 
létrehozásáról, de ennél többet nem tesz. E’ 
szerint senki sem igyekszik családja’ örökí
tésén, vagy legalább más módokon igyekszik 
azt örökíteni, mintsem földesúri tulajdon 
által.

így az örükiilési törvény nemcsak meg
nehezíti a’ családokra nézve ugyanazon ura
dalmak’ épen fenntartását, hanem elveszi tü
lök annak még óhajtását is, és mintegy arra 
bírja őket, hogy vele együtt dolgozzanak sa
ját romlásukra.

Az egyenlő osztály’ törvénye két ösvé
nyen já r: munkálván a’ dologra, munkál az 
emberre; ’s munkálván az emberre, eléri a’ 
dolgot. E’ két úfon alapjában támadja meg 
a’ földesúri tulajdont ’s elenyészti gyorsa
sággal a’ családokat ú gy , mint a’ jószá
gokat.

Bizonyára a’ XIX-dik századbeli fran- 
cziák, kik mindennap tanúi az örökülési tör
vények által okozott political ’s társasági 
változásoknak, azok’ hatalmát kétségbe nem 
vonhatják. Naponként látják ők azt szünet 
nélkül jőni menni földeiken, felforgatva útjá-
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lián lakjaik’ falait, ’s lerontva sövényét me
zeiknek. De kár nálok az örükülési törvény 
már sokat végbevitt legyen is : még sok vég- 
bevinnivalója vagyon hátra. Emlékeik, vé
leményeik és szokásaik hatalmas gátokat 
hánynak annak elébe.

Az amerikai egyesült-státusokban pusz
tító munkája már csaknem be van végezve. 
Itt lehet annak fő következményeit kitanulni.

A’ javak’ elörökösítéséről szóló angol 
törvény majd minden státusban el volt töröl
ve az amerikai forradalom’ idejekor. Az örö
kös nevezést illető törvény pedig ollyképen 
módosíttatott, hogy csak észreveketlenül ter
heli a’ javak’ szabad forgását.

A’ mint az első nemzedék véget ért, a’ 
földek kezdettek felosztattatni. E’ mozgás i- 
dő’ jártával mindig gyorsabbá lett. M a, mi
dőn még hatvan év alig telt e l , a’ társaság
ra már alig ismerhetni; a’ nagybirtokú föl
desurak’ családjai majd mindnyájan a’ koz 
tömeg’ kebelébe merültek el. Új-York’ stá
tusban , hol azok igen nagy számmal voltak, 
alig úszkál még egy kettő az őket benyelni 
készülő örvény felett. E’ gazdag polgárok’ 
fiai már ma kereskedők, ügyészek, orvosok. 
Nagyobb részök a’ legmélyebb homályba sii- 
lyedt el. A’ rang- ’s örökségbeli különbö
zések’ legvégsőbb nyoma is elenyészett; az 
örökiilési törvény minden mértéket megha
ladott. F ábián  G ábor.

Az általános elszegényedés
és a’ párisi szegény, és szegényiieteg-in- 

tézetek.

Nagy és temérdek azon előmenetel, mely- 
lyet a’ földmivelés a’ kereskedés és a’ köz 
szorgalom’ jövedelmére nézve az újabb idő 
általában tett, és azon észleges elvek, mely- 
lyeket a’ szorgalomrendszer’ Írói, S m i t h  
Adamt - tól  egész M a c -Cul l  o ch-ig az an
golok, S ay  a’ francziák, S a r t o r i u s ,  J a 
ko b ,  S t o r c h ,  S o d e n  gróf, L o t z ’s a’ t. 
a’ németek közt állítottak ; mind inkább gya
korlatilag igazak- és valókúl ismertetnek el. 
De kezet fogva ezen emelkedéssel más tüne
mények is léptek elő, az emberbarátot ke- 
vésbbé vigasztalók, ki a’ nagy gazdagságo
kat igen különbözőleg ’s egyenetlenül látja 
a’ nép’ tömegében felosztatva, ’s a’ nyomo- 
rúltak’ számát, a’ határtalan szegénység’

rémeit egy az előtt ismeretlen fokra emel
kedve. ’S bármi alaptalan legyen is azon 
állítás, hogy ez elszegényedés ugyanazon 
rendszernek gyümölcse, melly ama’ szép e- 
lőmenetelt okozá, ’s tulajdonítassanak bár e’ 
nagyobb nyomorúság’ komor tüneményei jó 
részint a’ nagy gazdagság és szegénység 
közti szembeszökőbb ellentétnek, mellyek vi
szonyos fogalmai csak akkor eredhetnek, ha 
az összehasonlításra indító okok jelen van
nak : mindazáltal sohasem éreztettek e’ tüne
mények élénkebben és soha sem szólalt fel 
több emberbarát azok’ orvoslása’ tárgyában, 
mint ezen újabb időben a’ nemzeti gazdagság’ 
fölemelkedése’ idejében.

De milly különbözők valának különböző 
nemzeteknél a’- vélemények ’s állítások e’ te
kintetben , olly különböző orvoslásokat, ’s a’ 
bajt többet kevesebbet enyhítő czélirányos 
és czélellenes intézkedéseket is hoztak elő, 
vagy mint puszta agy vázok és silány hypo- 
thesisek, csak hamar feledékenység’ sírjába 
merültek. Az igen sok közül itt azon eszmét 
említem, melly Angolországban, hol ezen 
szomorító ellentét legszembeötlőbben tűnt fel, 
elsőben is M a ltln is - tú l próbáltatott, ki a’ 
bajt az e m b e r e k ’ f e l e t t e  n a g y  szá-  
mában, az orvoslást a’ szaporodó népesedés’ 
csökkentésében kereste, ’s ennél fogva az 
oktalan házasságok’ gátoltatását, ’s a’ mind 
e’ mellett is születendő szegény gyermekek’ 
elliagyatását javasolta ! Ugyanazon helyte
len elvből menvén ki: hogy a’ népesedés min
dig a’ számfelettiségré törekszik, O r t e s ,  
F ö d é l é ,  W e i n h o l d  stb. ha szinte nem 
olly elégtelen, de annál kivihetlenebb és er
kölcsileg léhetlenebb szabályokat hoztak in
dítványba. Még gyakorlatibbnak látszik D u
d en ’ és M o h i ’ javaslata, kik szinte a’ szer
feletti népesedésnek — legalább a’ részle
tesnek — hódoltak ’s a’ segédmódot a’ kiván
dorlásban gondolták feltalálni.

Egészen különbölő Malthus’ iskolájától 
azon felekezet, melly a’ szegény néposztály’ 
növekedő nyomorúságát az új a b b ne  m z e- 
t i  g a z d a s á g ’ r e n d s z e r e i b e n  keresi, 
és vagy visszaoliajtván a’ jó régi időket, mint 
Mo r o g u e s  a’ mostani iparfejlődést, az e- 
rőszakosan előre törekvő gyári rendszert, a’ 
nagyszerűen industrialis földmivelést, és mint 
V i l i é n  eu ve  a’ szegények iránti szeretet’ 
és irgalom’ érzeményeit, a’ rationalisticusabb 

10 *



159 160

életszemlélet által elfojtó protestantismust 
vádolja; vagy ellenkezőleg a’ jó régi időket 
nemcsak vissza nem kívánja, sőt az újabb 
nemzet-gazdasági rendszereket elégtelenek
nek ’s hibásoknak nyilatkoztatván, azokat 
még újabbakkal pótolni ’s az iparfejlődésnek 
egész új alapot adni kíván. Ez utolsókhoz 
különösen három rendszer tartozik: első a’ 
st - S i m o n i s m u s , mellynek jelszava „Clia- 
cun selon sa capaciíé, cliaque capacité selon 
ses oeuvres“ ( kiki tehetsége szerint , ’s 
minden tehetség tettei szerint) és főtörvé
nye: „Minden emberszámára kivétel nélkül, 
de tehetségéhez képest: nevelést, munkát és 
kényelmet“. A’ legszámosabb ’s legszegé
nyebb emberosztály’ állapotját megjavítani; 
és az embernek más ember általi liasználta- 
tását eltörleni, azaz, meggátlani óhajtván, 
hogy egy bizonyos emberszám csak néhány 
más’ kedvéért éljen ’s dolgozzék, a’ sz. si- 
monismus minden magányzó birtokot meg a- 
kart semmisítni, és helyette egy köíbirtokot 
állítani fel, melly egy liierarchicús, ’s a’ tő
két az érdem- és szükséghez képest kiosztó 
kezelés alatt állott volna.

' A’ második nem kevésbbé természetelle
ni ’s ábrándos rendszer az úgy hitt „k e d v- 
g é r j esz  tő  m u n k á s s á g é  F o u r r i  é r 
tő l“, mellynek két roszúlalkalmazott főelve: 
a’ magányosak’ összesítése egy kis, de szo
rosan összekötött társulatba és a’ nyereség’ 
felosztása az annak érdemlésénél mutatott 
arány szerint.

Végre a’ nem annyira az egész néptes- 
tet illető, hanem szorosan csak a’ dolgozó 
néposztályra ható próbatétele O w e n  Ró -  
bertnek, a’ sűrűn népesedett alsó Skótor
szágban (Lenarkban), melly szerint egy a’ 
szegény és nyomoréit dolgozónak munkára 
alkalmat nyújtandó köz tőke alapíttatott, és 
mindaz a’ mi a’ dolgozók’ tartására szüksé
ges volt, a’ köz munka’ jövedelméből nagy
ban és közösen vétetett. Owennek e’ ter
mékeny gondolatja legalább anyagúi szolgált 
más, az alapítvány’ kiterjesztettségében és a’ 
következmények’ fontosságában sokkal nagy
szerűbb intézeteknek, nevezetesen e’ gon
dolatból látszik kicsirázottnak v an  d e n  
B o s c h  hollandi tábornagy’ azon terve i s , 
melly szerint a’ szegények’ tartása a’, leg
egyszerűbb ’s legtermészetesb alapra támasz
taték t. i.‘ a’ földmivelésre; miből azután az

igen jótékony és nagy foganaté s z e g é n y 
g y a r m a t o k  eredtek, mellyek Hollandiában 
1818-dik esztendőtől díszlenek, ’s azóta nem 
csak más országoknak ■©’ tekintetben elismert 
példányai, de egyszersmind tettleges bizo
nyítványai , hogy az egészséges és dolgoz
ható szegények az alamizsnától valóban füg
getlenekké tétethetnek.

De tömérdek még azon indítványok’ szá
ma, mellyek újahb időkben a’ szegényebb 
néposztály’ nyomorúságának kisebbítésére 
több, kevesebb sikerrel tétettek, emlékezet
be hívom csak az angol szegény-adót ’s azon 
szép vitákat, mellyek ott az emberiség’ e’ 
szent ügyében előfordúltak ’s mai napig elő
fordulnak, úgymint azon érdekes czikkelyt, 
melly az újonnan megjelent német folyóirat
ban „Deutsche Viertel-Jahrsschrift Januar- 
Mart. füzet 1838“ P a u p e r i s m u s  czim a- 
latt foglaltatik , mellyben mind az, mi e’ 
tekintetben gondoltatott ’s íratott, röviden e- 
lőadva találtatik , ’s a’ mellyböl legalább vi
lágosan kilátszik, hogy az előhaladó idő
szellem, nemcsak a’ tudományokra, hanem 
az igazi kereszténység’ tanítmányaira is, ne
vezetesen a’ felebaráti szeretetre, a’ gyakor- 
latiság’ bélyegét rányomni mindinkább törek
szik, ’s hogy a’ szegénységen és a’ szapo
rodó nyomorúságon, niint az elkeménykcdés 
és elvadulás’ főfő forrásán, minden szellemi 
tükélyesedés’ ’s erkölcsi művelődés’ legve- 
szedelmesb szirtén liatósan segíteni, kortár- 
sink’ mindenütt buzgó akaratja.

És ezen dicséretes törekvést találjuk ki
fejezve a’ különböző müveit nemzeteknél nem
csak a’ nemzet-gazdaság’ elveiben, mellyek 
szerint vezéreltetnek, hanem leginkább a’ 
szegényápolás’ állapotjában, melly tehát leg
helyesebb mértékül szolgál, egy nemzet’ er
kölcsi és szellemi művelődése’ megítélésénél, 
minthogy belőle a’ felebaráti szeretet’ köte
lességérzésének, valamint a’ rendtartás - és 
jó kormányzásnak foka legjobban kitetszik.

Mint mindenütt, úgy itt is kitünöleg és 
nagyszerűen lép elő Franczia- és Angolor
szág. De Angolország’ szegény adója, melly 
a’ jótékonyság’ szeretetét elfojtja, minthogy 
reá kényszerít, a’ kormány’ rendszerét gya
núval terheli, ’s végre a’ henyélést ’s lom
haságot ápolja, biztos kikötőt mutatván a’ 
szegényadóban , erkölcsileg, országnokilag 
és gyakorlatilag utána áll a’ franczia sze-
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gényápolásnak, mellynek alkotása a’ külön
böző czélokat egy olly nagyszerű és bámu
latra méltó egészbe szövi össze, hogy való
ban minden nemzetektől utánozandó pél
dányúi tekintethetik. Értem ezt különösen 
a’ szegényápolások’ azon részéről, melly olly 
szegényeket segít fel, kik vagy még- nem 
bírják a’ szükséges erőt és tehetséget, hogy 
magoknak élelmet kereshessenek, (szegény 
árvák, lelenczek és vesztökre hagyatott gyer
mekek); vagy azon tehetség ’s erőtől ideig- 
len vagy mindenkorra megfosztottak (vakok, 
süketnémák, betegek, gyógyíthatlanok stb.). 
Mert a’ szegényápoláshoz azon szegények 
is tartoznak, kik szükséges erővel ’s tehet
séggel bírnak ugyan, de azt vagy lomhaság
ból gyakorolni nem akarják, vagy ha akar
nák is, hz alkalomban szűkölködnek, mint 
p. o. olly emberek, kik könnyelműség, sze
rencsétlenség, industrialis vagy országos zen
dülés, önhibájok és bűnök által, az élelem
kereset’ módjait elvesztették , és ezekről je 
lesen gondoskodott Angolország is a’ sze
gény- és bűngyarmatok által.

íme tehát amaz első tekintetű szegények 
és szegénybetegek’ párisi intézeteinek rövid 
rajza *).

A’ párisi kórházak bírtak a’ nagy fran- 
czia zendülés előtt mintegy 7—8 millió frank
kal. A’ roppant politicai lázadással az irga
lomintézetek is megbuktak, jószágaik ela
dattak , elraboltattak, és a’ szegények a’ kö
zönséges zenebonában, rövid időre, kemény 
sorsoknak adattak martalékul. De nem soká 
tartott a’ müveit Francziaországban ez álla
pot, és még 1793 esztendőben hozatott egy 
törvény, melly szerint a’ szegények’ ápolá
sa nemzeti adósságnak jelentetett ki, nyolcz 
évvel későbben pedig (febr. 23-dikán 1801.) 
egy más törvény által, a’ kormány’ legtöbb 
jövedelmei, mellyek’ beszedése a’ politicai 
körülmények miatt megcsökkent, úgymint 
minden nemzetijószágok, mellyeket magány
zó személyek’ tulajdonivá tettek, a’ legkö
zelebb fekvő- kórházaknak adattak álta l, és * 1

*) E’ rajzot dr. Casper T. L.’ adatai után (Beitraege 
zur medizinischen Statistic und Staatsarzneikunde-
1 kötet. Berlin 1825.) meritém. Újabb adatokhoz, 
sajnosán vallom, nem juthattam, ’s ha azúta ez 
itt előadott rendszer változott i s , bizonyosan a’ 
javitás és haladás’ szellemében változott. Ez a- 
zonban azon erkölcsi hatásra nézve, mellyet e’ 
soraim által elérni szándékozom, teljesen mind
egy. —

e’ tekintetben ezen intézetek’ kedvéért a’ 
legszigorúbb nyomozgatások rendeltettek. így 
lett az irgalom - intézeteknek megint egy a- 
lapbírtoka, melly’ .kezeltetésének a’ tökéle
tes nyilvánosság’ legbecsesb oldala. Mert 
olly intézeteknek,' mellyek vagy egészen, 
vagy nagyobb részint a’ közügy (Gemein
wesen) együtthatása által tartatnak fenn , 
szükségképen időről időre nyilvános számot 
kell adni hatásokról ’s mibenlétükről: elő
ször is, hogy az adakozónak illendő kimuta
tást szolgáltassanak köz jóra fordított ado
mányáról , azután , hogy megmutassák , mi
képen a’ köz Ítéletet ’s véleményt, nem ke
rülik , ’s végre, hogy alkalmat nyújtsanak a’ 
több oldalról lehető javításokat íárgyazó vé
leményeknek kifejezésére a’ népben. Ez i- 
gazság’ következésében nem csak Franczia
országban , de Angliában is jelennek meg 
minden évben nyomtatott tudósítások (Com
tes rendus, Reports), az irgalomintézetek’ ’s 
kórházak’ igazgatásáról, mellyek valóban a’ 
legjótékonyabb ’s leggazdagabb oktatási for
rásokká lettek nem csak az orvosra, hanem 
az országleiróra ’s a’ kormányférflra nézve is.

{Vége következik.)

B r. Czilchert Róbert.

A’ h a j ó  s.
Az élet’ tengerén 
Árút viszek,
Vihar szelektől én 
Nem rettegek.

Az ég bár fölleges ,
Kis csolnakom’,
Míg parthoz érkezik ,
El nem hagyom.

Árúm becses nagyon — 
Mennybéli kincs,
Minőt vehet, kinek 
Aranya nincs.

Öröm , ha leng kö rü l, 
Vedd a’ „hitet“ ;
Bizton vezet, sírod 
Mig eltemet.

„Reményt“ ha elborul 
A’ szív’ eg e ,
’S oszolni lett makacs 
Éj’ föllege.

A’ „szeretet“ lobog 
E’ csolnakon ,
Ingyen, mindenkinek 
Egyért adom
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Hit vallomásáért,
Hogy a’ hazát 
Hevével nem szűnik 
Ölelni át.

Sujánssky.

A’ Sant  u*Crus kórház
S A ssa lm n iM in .

Portugal novella.

A’ szörnyű éjszaki széltől összehajtott 
felhők kiiirítélí magokat Lissabon fölött, vil
lámok világifák az eget ’s futólagos fényt 
terjesztőnek el a’ templomok’ és kolostorok’ 
tornyainak keresztjein ; a’ dörgés zúgott, a’ 
napvilág egyre jobban eltűnt ’s minden azt 
hirdető, hogy a’ dicső tavaszi napot orkán 
zárandja be. A’ város’ megijedt rettegő la 
kosai elhagyák foglalatosságaikat; a’ bát
rabbak templomba siettek, hova a’ harangok’ 
szavától hivattak; mások, a’ nagyobb rész, 
bezárkózott a’ házba ’s térdre hulla a’ város’ 
védszentének sz. Antalnak képe előtt, ezen 
hatalmas szenttől kérve védelmet, ki annyi 
megátalkodott bűnöst megtéríte. Csak egy 
ember nem látszott észre venni mi történik 
körűle, a’ santa-oruzi kórház’ orvosa. Do
logasztalánál ülve, gyorsan ira néhány szót 
egy papírosra, majd létévé tollát és tüzes, 
fénylő szemeit az egekre forditá; ki most 
látná, kételkednék, imádkozik-e vagy lelke
sedése’ számára keres szavakat. Ajkai né
hány szót mormogának, fölkelt és egy pár
szor nagy léptekkel keresztül ment a’ szo
bán ’s néhány latin verset monda el, költő 
volt tehát ezen férfiú, ki életét az emberi 
nyomor’ enyhítésére szentelé. Igen , Alfon
so Pereira költő volt; lánglelke — telve is
ten’ bizodalmával, telve emberszeretettel és 
a’ mű iránti lelkesedéssel — minden nagyot 
és szépet magába tudott venni. Segíte a’ 
szegényeken, ápolá a’ betegeket, sznnóráit 
a’ költészetnek szentelé. Hivatala’ gyakran 
megrázó ingerleteit költői élvezetnek kellett 
lecsillapítani.

Megtalálta a’ kellő szavakat ’s az asz
talhoz siete azokat leírni, ekkor kis húgát 
pillantá m eg, ki térdelve karolá át szobá
jának feszületét. A’ fiatal Mária, szép mint 
a’ szerelem’ első mosolya, magán kiviil volt 
a’ zivatartól féltében; könyözönben imád
kozó: „Ég’ ura, könyörülj rajtam! Hagyj 
élni, nem vétkezem többé parancsaid ellen!

Széleszd el hatalmas kezeddel a’ bűnös feje 
fölé fenyegetve gyűlő zivatart!“

A’ villámok’ majd soha meg nem szűnő 
tüze, a’ szél’ zúgása, a’ hullámoknak dör
géssel vegyülő zaja Lissabon’ lakóinak utol
só órájokat látszottak hirdetni. Pereira csön
desen figyelt a’zabolátlan elemek’ ezen szép
ségeire; de a’ kolostorban nevelt szegény 
Mária nem gondola mást, mint hogy az Íté
let’ napja elérkezett; megcsókoló az idvezí- 
tő’ lábait ’s kegyelméért esdeldék hozzá. 
Hasztalanul törekvők öt nagybátyja meg
nyugtatni, hasztalanul akaró e’ természeti 
tünemények’ okait magyarázni, hasztalanul 
emlékezteié őt, hogy isten kegyes és irgal
mas ; a’ szegény lány mit sem lialla; lelki- 
Ösmerete hibával vádolá ; összejövetelben e- 
gyezett megHenriguez gróffal, a’ király’ ka
marásával, jövő éjszakára. Nehezen esett 
ez mostan szivére; nagybátyja’ lábaihoz a- 
kart hullani, ’s botlását megvallva tőle bo
csánatot kérni; de míg késék, a’ zivatar 
csillapodott, a’ dörgés lassabb lön ’s apró- 
donként egészen kitisztult az ég; Mária is 
nyügottabbá lett ’s nagybátyja mit sem tu- 
da meg egyetértéséről a’ király’ kamará
sával.

Kopogtattak az ajtón és egy szerény de
rék magaviseletű fiatal ember lépe , szaka
dozott ruhával és átázottan, Pereira’ szobájá
ba ’s asztalára néhány tekercs papirost és 
vásznat tön le hóna alól.

„Miért jött kegyed illy rósz időben ?“ 
,Hisz’ tudja kegyed, hogy két nap múl

va a’ szent kereszt’ ünnepe lesz.‘
„Való, ezen ünnep sok munkámba kerül; 

de sebaj. Mutassa ön a’ munkát.“
Az ifjú fölnyitá tekercseit: zászlók vol

tak, mellyeknek a’ közel szent kereszt’ ün
nepén pompáskodniok kelle. Pereira ponto
san nézé meg és ruüértő szemekkel. „Igen 
jók, valóban jól festvék!“ mormogó magá
ban. ,,A’ fejek jelentéssel teljesek, a’ kör
rajzok gyöngédek; a’ színezet szép. Ifjú, 
e’ fejek többet érnek a’ megígért három a- 
ranynál, vedd el a’ húszat értök.“

A’ festő elpirult ’s nem akará a’ fölös
leget elfogadni.

„Vedd e l, barátom , — kiszté őt Pereira 
nyájasan — tanulmányaidnál használhatod. 
Neked van tehetséged , bizonynyal ha
ladni fogsz!“
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■Végre elfogadó a’ pénzt az ifjú ’s köszö
net-közben távozni akart.

„Csak bátrán , fiam, — szóla tovább 
Pereira — de tanuld mindenek előtt a’ gö
rög és római költőket; költés nélkül nincs 
festés.“

.Uram, én tudok latinál !*
„Olvasd teliát e’ verseket; épen most 

írtam le őket.“
,Dicsőéit! — kiálta föl az ifjú — ; Ca- 

moens Luis’ emlékének szentelvék. Tehát 
ismeré őt kegyed ?'

,,A’ boldogtalan ! Karjaim között halt 
meg, ’s csak akkor tudám meg, ki volt, mi
kor már átszenderge.“

.Kérlek, uram, ird le vonásait, mondd el 
Utolsó szavait. Te is szegény valál, Camoens, 
te is sokat szenvedél, de neved halhatatlan. 
Ezen díjért minden bajt elviselhetni ’s da- 
czolhatni a’ sorssal.'

„Egyik estve — így kezdé Pereira — 
sétálni mentem jó Máriámmal a’ kórház’ tág 
csarnokiban. Egy épen megholtnak tetemei 
mellett egy másik férfiú feküdt, kinek vo
násaiból szelídség és mély szenvedés Játszó
nak. A’ kis asztalon, fekhelye mellett né
hány sárgult boritéku könyv hevert. Köze
lebb lépék a’ vonzó arczú férfiúhoz; kezei
ben egy kis feszület vala ’s ajakain e’ sza
vak lebegtek el: „Ég’ura, ne Ítélj meg szi
gorúan !“ Néhány vigasztaló szót intézék 
hozzá; arczán könnyű pirosság fut a szét, fel
nyitó szemeit ’s így szólt: „Uram , légy jó 
nekem szolgálatot tenni; ne szegd meg a’ 
haldoklónak utolsó kérését.“ “

.Szóljon, megteszem a’ mit kegyed kí
ván.'

„Halljátok tehát, ’s te is ifjú leány, ki 
mint az ég’ békeangyala lépsz kórágyomlioz, 
— e’ könyvek, e’papirosok egyetlen vagyo- 
nom. Hogy őket megmentsem, két napig 
küzdék a’ háborgó tengerrel ’s mikor már 
csónakra menekvém is visszarohantam a’ hul
lámokba , hogy ezek megtartassanak. Egész 
életemet ezek’ írására fordítottam, érettek 
mondék le a’ nyugalom-, szerencse- és gyö
nyörről. Esküdjetek meg, hogy elégetitek."

E’ különös kérés által meglepetve, vo
nakodtam megígérni a’ kérelmet, de a’ hal
dokló összeszedett erővel fölült ágyában ’s 
utolsót erőlködve kiálta: „Tiizbe velek, tűz
be velek! vagy kétségbeesve halok meg. Te,

ártatlanság’ angyala — ekkor Máriámhoz for
dult — , te nem akarhatod, hogy kétségbe 
esve haljak meg, különben az ég’ urának 
adsz számot szegény lelkemért!“

„Mária nem állhata ellent a’ kérésnek, 
a’ kandallóhoz sie te , ’s tűzbe vete könyve
ket és iratokat; kevés perez alatt véget ve
te nekik a’ tűz. A’ boldogtalan utolsó ere
jét látszék össze szedni ’s így szólt Máriá
hoz: „Édes gyermek, vedd áldásomat; a’ 
haldokló’ áldása legyen szerencsehozó; te 
kirántál a’ kétségbeesésből. A’ magas lélek 
ég’ átka; boldog a’ tudatlan ’s az, ki hírvá
gyat nem ismer."

„Szeme kialudt ’s utolsó fájdalomfohá
sza tudtomra adá, hogy meghalt. — Másnap 
egyik ápoló néhány levélpapirost hoza hoz
zám , mellyeket a’ halottnak ágyában talál
tak ; köztük Torquato Tassonak egy sonettje 
volt, CamoensLuishezirva. Camoens a’ láng
észt átkozva halt m eg; verseit elégette."

,Jól tévé! — kiálta fel a’ fiatal festő —; 
igen , jól tette ; — hazáját így legnagyobb 
dicsőségétől fosztó meg. Tisztelet neki. Ho
na csak hollóanya volt neki. Camoens, te 
megátkozád a’ lángészt, tisztelet neked! Éh
ség és nyomor a’ magas lelkiiek’ öröksége, 
szenvedés jutalmok! Boldog a’ beteg halálos 
ágyán ! . . . '

Az ifjú kisietett a’ szobából, el sem bú
csúzva Pereirától és kis húgától, Pereira u- 
tána kiáltott: „Hagyd hátra nevedet, talán 
még reád szorúlok!'

„Zurbaran András, szolgalatjára!“ —
Következő éjjel három férfiú egy leányt 

akara elrabolni, ki csak egytől védelmezte- 
ték. A’ megtámadók’ egyike halva esett el, 
a’ másik kettő megszaladt; a’ fiatal dáma a’ 
kórház’ tőszomszéd házába szaladt.

Más nap reggel óta azon gyilkost für
készek a' lürvényszolgák, ki Don Allonzo 
Henriguez’, portugali grand’ ’s királyi kama
rás’ megölöje volt. Hajnal’ hasadtával el
szaladt a’ fővárosból egy fiatal ember, ki fo- 
gadó-czimerek’ festéséből éldegélt. E’ festő 
a’ későlib annyira elhiresiilt Zurbaran volt.

Tizenhárom év múlva egy betegápoló el
hívta lakásáról Pereirát. Egy az estvét meg 
nem érő beteg akarna vele szólani. A’ je 
les orvos nem soká hagyta magát kérni. 
Haldoklóban talált egy ifjú férfit, de ki a’ 
szenvedés által korán elöregedett.
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,Emlékezik kegyed még azon fiatal festőre, kinek 
húsz aranyat ajándékoza?1

„Barátom, jóltevőm!11 kiálta föl P e re ira ’s meg- 
öielé. ,,Te egész boldogságomat mentéd meg. Mi lett 
volna belőlem, ha kedves Máriám elragadtatik? És 
ön olly boldogtalan!“

,Ig en , én boldogtalan , igen boldogtalan vagyok. 
Egész életemen át a’ hirt akarám meghódítani, de so
ha el nem érhetém a’ hiú csal-képet. Most kincs és 
fájdalomtól legyőzve a’ kórházban halok m eg.. .  Ta
lán egykor majd kir ragyogja köriil nevemet, talán 
siromon nyugvandik mint Camóénsén ; mint ő úgy ha
lok meg.1

Egy káplán lépe ekkor be egy igen fiatal egy
házfitól k isérve, ki ezeket hallván így kiálta fö l:

,,,Ezen beteg magán kívül van; őrülésben fek
szik; lángésznek tartja m agát, mint Camoens. Sze
rencsétlen! megáldoztathatom-e

Ekkor fölegyenesedék a’ haldokló , az egyházfi
tól a’ füstölőből egy darab szenet k é rt, mellyel a’ 
haldokló K risztus’ fejét biztos kézzel rajzoló a’ fal
ra ; e’ fő annyi kifejezéssel b i r t , hogy a’ nézők bá
mulástói ragadtattak el.

„Szerencsétlen férfiú! — kiálta föl Pereira — 
mint sajnálom sorsodat!“

» ,Őt sajnáln i? — szála tűzzel az egyházfi — k i
nek neve ollyan dicső

,„H allgass ! — szála roszkedv ’leg a’ káplán — 
hallgass, Murillo. Térdelj le , a’ beteg meghal.“ 1

A’ santa-cruzi kórházban ma is látni még azon 
ágyat, mellyen Camoens és Zurbaran meghaltak, ’s 
azon Krisztusfő gondosan ő riz te tik , mellyet Murillo’ 
jelenlétében rajzola, kit a’ sors arra rendelt, hogy 
egykor a’ spanyol iskola’ első művésze legyen : Zur
baran. V . M*.

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

Jul. 25. T e s t v é r e k ’ e l l e n k e z é s e .  A’ drá
mai cselekvény’ mozdulatlanságának ezélő  példánya, 
midőn a ’ pesti színpadon először adatott i s , a’ kö
zönség részvétlenül fogadta és néző igen kevés vo lt; 
nem foghatjuk meg mi okból liúzatott elő ismét nyu
galma’ helyéről ezen megvetett óság. Színészeink, 
a ’ mit lehetett vele tenni, megtették; senki sem já t
szott roszúl. Sőt Szentpétery (Hodos Ferencz) , Ko- 
vácsné (Komordiné) , Szerdahelyi (Boros György), 
Megyery (Kezes) igen jól.

Égy idő óta nagy hanyagságot veszünk észre a’ 
darabok’ választásában ’s több oldalról halljuk a’ kö
zönségnek e’ részbeni panaszait. Mióta Vesta’ szüze 
először adatott (jun. 26.), azóta máig semmi újság 
sem fordult meg színpadunkon; sőt a régiek’ ismét
lésében sem volt czélszerű változatosság (17 vígjáték 
4 hét alatt) , sem a' közönség1 tetszéséhez alkalma
zott választás. Bajza’ igzgatása alatt is volt egy íz
ben illy vígjátéki stérile abondance, ’s az méltán vet
tetett neki szemére ; de egyik igazgatónak talán nem 
kötelessége követni a’ másik’ hibáját.

Jul. 26. Ismét Z a m p a  ’s megint Zampa s e’ 
hónapban már harmadszor, és a ’ mi legfőbb, ismét 
Couti Zampája, kit a’ közönség először is megúnt. 
Ha az előadásról szólni akarnék, azt kellene ismét 
mondanom, hogy Conti’ játéka feszes, erőltetett és 
ügyetlen, Benzáé pedig ízetlenül túlzott; de erről 
nem akarván szólni, csak arra kérem ezen két u ra t, 
hogy ha másszor még olly operában lépnek fel , hol 
beszélni is k e ll, az elmondandó (úgy is kevés) szót 
tanúlják meg tisztességesen kimondani ’s ne boszont- 
sák a' magyar füleket , ne tegyék a’ magyar operát 
nevetséges zagyvalékká.

Jul. 27. K é t  g á l y a  r a b .  A’ mai napon Déri- 
né’ öltözete ismét följegyzésre méltó , mert benne 
semmi character nem volt. Megengedjük , hogy van

nak a’ világon molnárnék , kik úrilag szeretnek és tud
nak öltözködni, de midőn általánosan csak molnárnéró! 
van szó,  és nem egy magát czifrázni és úrilag öl
tözködni szerető molnárnéról , akkor a’ szinészné .ek 
kötelessége ruha-szinekből és ruha-nemből ollyakat 
egybe válogatni, mellyeken az aljasabb (nem egészen 
aljas) néposztály’ Ízlése és szokása kitűnjék : így 
lesz az a’ szereppel összehangzó öltözködés. 3 5 .  *-

Jul. 28. Szerdahelyi’ jutalmául először B ű v ö s  
v a d á s z ,  opera 3 felv. (a’ gépek’ helyesb elrendel- 
hetése végett négy szakaszban); irta  Kind, újra ford. 
Szerdahelyi; muzsikája W ebertől. Legsikerültebb e -  
lőadásaink’ egyike , akár az egésznek minden tekin- 
tetbeni összevágó pontosságát, a ’ karok és orchester’ 
egy-öntetű összehatását, akár az egyes partiák’ sze
rencsés vitelét tekintjük. Gáspár Szerdahelyinél jó  
kézben vo lt, ’s ő jjgazán lelke az egésznek; mert 
noha a’ mélyebb fokokon a’ teljes hangászkar által 
fedeztetett, de éneke correct volt, szabatos és lé
lekkel, characterrel biró. A bordalt ismétlenie kel
lett. Játéka szabad és bátor. E rkel, Max’ szere
pében, mondhatni bájcsengésű hangjának egész édes
ségét fejtette k i ,  de hibátlan könnyű éneke most is 
több árnyéklatot, élénkebb hullámzását hagyá kíván
nunk az érzelmeknek. Felbér M ari, mint Agatha, 
zajos tapsokat ara to tt, kivált a’ magasb fekvésű he
lyekben ezüst tisztaságú hangjával/b iztos és kifej e -  
zéses énekével. Mozgásai a’ színen nem bátortala
nok, nem ügyetlenek, de e’ szerep többet kíván, é- 
lénk kifejezését az egymást váltogató szenvedelmek
nek a’ játékban i s , melly — kivált a’ második felvo
násban — a’ teljes sikerre lényegésen szükséges. De 
ez meg fog jö n i, csak egyszer az első elfogulás 
szűnjék. Éder Lujz , Anna’ szerepében kedves tüne
mény volt, já ték  és ének egyformán helyes, egyfor
mán vidor és élénk : kár volt harmadik felvonási da
lá t elhagyni. Ottokar Frikk volt — e’ hasznos tagot 
inkább tisztán-énekl^ szerepekben kellene felléptetni: 
hol nincs sok szólni valója : nem eléggé magyar ajka 
zavarja a’ sikert; Kunót Szilágyi adta; Kiliánt Z si- 
vora — elég jó l já tszva, de gyakran distonálva, ’s 
distonálva Molnár is  a’ remetét. Az egésznek elren
dezése jó ,  a’ farkasbarlangi díszítmények szépek — 
az összes előadás nem csak m ulatságot, de müéle- 
ményt is adó. Hlyet minél többet — ’s van több , 
sokkal kevesebb készületet kívánó, de fülbe ’s szívbe 
zengő, nagyobb kisebb énekes játék  az újdonan ú ja - '  
kon kivűl is — ’s opera-repertoriumunk ma holnap 
az igen jók közé tartozandik. Ä. JF.

Jul. 20. ismét: B ű v ö s  v a d á s z ,  hasonló szor
galommal, még szabatosban, még kedvesebben. Kö
zönség mind két napon számos ; tetszés eleven.

Jul. 30. A’ p á r t ’ dühe .  * * *

E g y v e le g .
Zsidó-üg-y. — Míg más országokban (még az 

angolok ’s németeknél is) sokat, vitatkoznak ellen és 
mellett, ha a’ zsidóknak kelljen-e minden polgári jo 
gokat adni ? Oroszországban ez a’ legkedvezőbb mó
don eldöntetett. Minden tanító inté etbe befogadhat
nak. zsidótanítványok i s , és a’ tudom, egyetemekben 
még országos költségen is taníttatnak zsidók. Az 
olly zsidó , ki mint caudidatus bocsáttatik el , becsü
letes polgárnevet kap , ki pedig doctori rangra emel
tetik , ezen jogot maradékai’ számára is megnyerte. 
’S az illy doctorok országos hivatalt is viselhetnek.

Vasutak. — Az Angliában munkába vett vas
utak 350 mérfoklnyi hoszak ’s mintegy 500 millió tal
lérba kerülnek.

I G A Z Í T Á S .  — A z  A l i i .  8 - d .  s z á m á b a n  . 125. s z e l .  , a l u l r ó l  
a ’ 7 - d .  s o r b a n  o l v a s d  : c s a l f a  hír.

Xyomatik Kurtán, a ’ m agyar királyi eg y etem ’ betűivel'
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Az általános elszegényedés
ég a ’ párisi szegény, ég szegénybeteg- 

intézetek.

(V ége. )

Az egész párisi szegény-betegápolás a’ 
kórházakban és az úgynevezett irgalomhiva- 
talokban (Bureaux de charité), egy főható
ságtól megy ki, melly A d m i n i s t r a t i o n  
g é n é  r a l e  d e s  h ő p i t a n x e t h o s p i- 
c e s  c i v i l s  de P a r is -n e k  neveztetik; a’ 
szegények’ és szegény betegek’ azon ápolását 
pedig, melly a’ tulajdon lakásokban ’s az úgy
nevezett Di sp ensair-okban  (osztogató hi
vatalokban) történik, igazgatja kiváltképen 
ama’nagy magány zó társaság, melly Soc i e -  
té P h i l a n t h r o p i g u e  név alatt ismeretes, 
’s igen elágazott munkálódásánálfogva a’ leg- 
üdvösebb társaság. Ezen két hatóság’ mun
kaköre’ leírásában foglaltatik az egész párisi 
szegény- és szegénybeteg-ápolási rendszer.

I. A d m i n i s t r a t i o n  g é n  é r a l e  des  
hő p i t  a ux et  h o s p i c e s  c i v i l s  de P a 
r i s .  E ’ nagy és fontos hatóság az egész ir- 
galmiintézkedésnek középpontja, mellyböl 
minden munkálóilás kiindul, ’s jnellybe megint

minden sfiker visszafoly. I786dik esztendőtől 
áll fenn e’ főintézöség, és Francziaország’ 
legtiszteltebb emberei szerencsének tartják 
benne hivataloskoilni. Hivatalai tiszteletbeli
ek, és csak az igazgatósági választottság’ öt 
tagja fizetéses XIY. Lajos óta, hogy őket szük
ség’ esetében annál könnyebben számadásra 
lehessen vonni. Ezenfelül minden irgalomtisz
teknek Parisban valamint egész Francziaor- 
szágban, hivatalaikhoz aránylag, kezeskedni 
k e ll; a’ főpénztárunknak szinte 300,000 frank
kal. Egyébiránt a’ hivatalok’ betöltése szabad 
választás által történik, és ötöd részük min
den évben megújíttatik, ámbár az elváltak 
megint választhatók.

Az intézetek, melly eket e’ főintézöség’ 
magában foglal, következők:

1. T i z e n h á r o m  k ó r h á z  (azok közt 
egy szülő- és egy lelenczház) 10,456 ágy- 
gyal. Egy középponti felvevő hivatal (Bureau 
central d'admission) a’ főintézöség’ házában 
pontosan ügyel ezen ágyakra, és minden föl
vétetni kívánó beteg itt jelentkezik, kivévén 
ollyan eseteket, mellyeknél veszedelmes a’ 
késedelem, és ezek mindenütt a’ legközelebb 
kórházba vitelnek, ’s ott minden késedelem
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nélkül vétetnek föl. E’ fölvételi hivatal egy
szersmind külön irgalom-intézet i s , minthogy 
itt szó- és Írásbeli tanácskozások, sebészi kö- 
tölékek, sérvkötök osztogattatnak ki, fejkii- 
tegekben szenvedő gyermekek gyógyíttatnak 
stb. Milly üdvhozók e’ kórházak a’ párisi la
kosokra nézve, röviden a’ lettdolog bizonyít
ja : hogy bennük 1804dik január’ elsőjétől 
1814ikig, tehát 10 esztendő alatt 352,915, 
azaz minden évben körű ró elől 35,000 beteg 
vétetett föl. 1822dik esztendőben e’ szám már 
47,393ra hágott fel, ’s még szükségnépen fe
lébb liágand, a’ növekedő népszámmal, és 
fényűzéssel, valamint az ezzel mindig egya- 
ránylag szaporodó nyomorúsággal.

2. N y o l c z  i r g a l o m h á z  (Hospices), 
mellyek közt két őrültház. Ez irgalomházak 
1822. évben 13,216 nyomoréknak, bénának, 
őrültnek stb. adtak szállást ’s ápolást.

3. A z i r g a l o m h i v a t a l o k  (Bureaux 
de charité). Ha köz intézetek szükségesek olly 
szegényeknél és betegeknél, kik vagy minden, 
vagy legalább elégséges lakás nélkül vannak, 
őrülteknél, ragadós és ollyan kóroknál, hol 
rendkívüli gondviselés, sok sebészi eszköz 
stb. kívántatik; nem lehet más felől tagadni, 
hogy számos betegnél megint kimondhatlan 
jótét, ha saját családja’ ápoló körében ma
radhat, mi által egyszersmind a’ közintézetek’ 
nagy költségei jóval kisebbednek. E’ czélra 
állnak fel Párisban már 1816. esztendőtől az 
úgynevezett Bureaux de charité, mellyek a’ 
hozzájok utasított, vagy nálok beszóló sze
gényeket éleményekkel, orvosi ápolással, mun
kával, sőt törvényes védelemmel is gyárno- 
lítják. Ez intézetek talán a’ legjótékonyabb, 
legalább a’ legterjedelmesb részét teszik az 
egész szegény-ápolásnak, ’s minden városke
rületben találtathatók. Következő tagokból áll
nak : a’ kerületelnükből (Maire), egy fizetéses 
kincstárnokból, 12 igazgatóból, kik a’ város
kerületben úgy osztatnak fel, hogy mindegyik 
egy lizenketted részben hivataloskodik, ’s az 
ott létező szegényekre különösen ügyel, vég
re határozatlan számú férfi- és nőnemű sze
génybiztosból *), orvosok, sebészek, bábák,
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*\ Kik v i s i t e u r s  d e s  p a u v r e s  (szegény-láto
gatók) nevet hordanak , melly név hatásköröket 
jelenti. Ez intézkedés a’ derék Dégérandotól szár
mazik ; a’ legvagyonosabb ’s előkelőbb városke- 
ru let’ lakosaiból, kik a’ szegényápolásra legtöbbet 
adóznak, választják amaz irgalomhivataíok e’ tag
ja it ,  kik a’ szegény családokat lakásaikban láto-

irgalmas apáczák, törvénytudósók, tanítók és 
tanítónékból. A’ szegények ápoltatnak ez in
tézetektől vagy ideiglen vagy évenként. Ide- 
iglen a’ betegek, a’ megsebesítettek, a’ gye
rekágyasok és dajkák, a’ lelenczek és árvák; 
évenként a’ vakok, bénák, nyomorékok ag- 
gastyányok (75—80 esztendősök) és házi a- 
tyák, kiknek táplálandó kis gyermekeik’ száma 
igen súlyos. Ama’ főintézőség (Administration 
générale) nyújtja ez intézeteknek a’ szüksé
ges tőkét, és kijeleli az ápolandók’ számát, 
melly milly nagy légyen, onnan tetszik ki, 
hogy 1819 esztendőtől 1822ikig, tehát 4 esz
tendő alatt, 299,563 nyomoréit nyert ez irga
lomhivatalokban fölségelést. Az u. n. irgalmi- 
iskolákban (Ecoles de charité), mellyek e’Bu- 
reaux-któl tartatnak fen, ’s mellyek 1822. 
esztendőben 76 számmal voltak, ez évben 
5137 ifjú, és 5012 leány kapott oktatást, ’s 
ez bele került a’ főintézőségnek 74,279 franki).

4. A’ B u r e a u  de  P i a c e m e n t  (al- 
kalmaztatási, gondoskodási hivatal). Ez in
tézet’ gondját viseli: a) azon gyermekek
nek , kik 12dik évükön alól vétettek ki 
az árvaházból, ’s falura az úgynevezett táp
lálókhoz (nourriciers) adattak, b) minden még 
nem 12 esztendős gyermekeknek, kik az ár
vaházból, gyárokba és mesterségre Párisban 
vagy Páris körül adattak, c) végre általában 
minden a’ lelencz és árvaházból jött gyerme
keknek teljeskorúságukig, hol a’ kormány’ 
gyámsága megszűnik. 1822. évben ez intézet 
375 gyermeket adott mesterségre, ’s általában 
1775nek viselte gondját. A’ 2—7 éves gyer
mekek belekerülnek e’ hivatalnak a’ falukon 
hónaponként 5 frankba, és a’ 8—12 évesek 
4 frankba, nem számítva még a’ ruházást. Pá
risi mesteremberekhez adott gyermekek nem 
kerülnek másba, mint egy első teljes felruhá
zásba. Az egész intézet belekerült a’ főínté- 
zöségnek 1822dikben 88,389 frankba, ’s így 
minden gyerek mintegy 49 fr. 80 c. be.

5. A’ d a j k á k ’ i g a z g a t ó s á g a  (Dire
ction des nourrices). E’ jótékony és üdvös in
tézetnek általános czélja: a’ párisi lakosok
nak mindig egészséges dajkákat ’s olly áron 
szolgáltatni, hogy a’ kevésbbé vagyonos is 
részesülhessen e’ jótéteményben. Ki mind a-
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gatják, és szükségeiket pontosan megismerik, a’ 
valódi szegénységet a’ színlettől megkülönbözte
tik stb. (Dégérando le visiteur du Pauvre etc. Pa
ris 1820. 8.).
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zon testi ’s erkölcsi bajt megfontolja, melly- 
nek magvait rósz dajkák a’ családokba elszór
ják, az valóban dicsérendő egy intézet, melly 
a’ dajkák’ folytonos bőségéről gondoskodik, 
de ezeket egyszersmind folytonos ellenőrség 
alatt tartja.

6. E g y  f o n ó  i n t é z e t ,  mellyben a’ 
föintézőség 1822. észt. 2394 szegénynek adott 
foglatosságot ’s élelmet.

7. E g y  k is  n e v e l ő  i n t é z e t ,  melly
ben mintegy 50 növendék tartatik, kiknek 
munkái az intézet’ hasznára adatnak el.

8. A’ k ö z é p p o n t i  g y ó g y s z e r t á r  
(Pliarmacie centrale) egy derék példás intézet, 
melly minden párisi köz- és irgalomintézete
ket gyógyszerekkel ellát, a’ föintézőség’kor
mányozása alatt levőket t. i. ennek rovására, 
a’ többieket u. m. a’ börtönöket, katonakór
házakat stb. ezek’ tulajdon költségére.

9. A’ f ő s i i t ő h á z  (Boulangerie géné- 
rale). Valamint ama’ gyógyszertár gyógysze
reket, úgy ezen sütőház minden párisi irga
lomintézeteknek a’ szükséges kenyeret szol
gáltatja, melly czélra 14—15,000 zs«ák lisztet 
fogyaszt el évenként.

10. Hasonlókép látja el az intézeteket 
szükséges borral a’ f ő p i n c z e  (Cave gé- 
nérale).

11. A’ b o n c z t u d o m á n y i  t e r e m  la 
Pitié nevű kórházban , és

12. A’ két k i s  k ór h á  z i k i  i n i ka  az 
orvosi iskolában ’s a’ Charitéban hasonlóké
pen a’ föintézőség’ igazgatósága ’s száma
dása alatt állnak.

Ha most egy pillanattal átnézzük e’ pá
risi főirgalmi hatóság’ tömérdék munkakörét, 
nem lehet el nem bámulnunk azon erükön, 
inellyek e’ nagy alkotmányt teremtették, ’s 
azt olly zavar nélkül, olly szakadatlanul fenn
tartani tudják. Annak rendkívüli sükerei va
lóban érezhetővé teszik az emberek’ társasá
gon együtt élésének magasb észképét.

De mellyek az eszközök, mik «által e’ sok 
és nagy teljesítetik?

A’ föintézőség’ minden ágainak összes 
bevétele 1822. évben 10,084,677 frankot te tt, 
*s az előbbi esztendők’ summáit ismervén, 
egyremásra mintegy 9—912 millió franknyi 
rendes évenkénti jövedelmet vehetünk föl. 
A’ föforrások, mellyekből ezen summa foly, 
következők:

a) A’ v á r o s i  e l e s é g v á m b ó l  (Acci-

se). Ez tetemes részét a’ szegényintézetek’ fő~ 
intézőségének adja á t, úgy hogy az utolsó 
években ezen summa esztendőnként 5,164,(MM) 
frankot tett.

b) A’ p i a c z o k ’ ’s v á s á r á l l á s o k ’ 
h a s z o n b é r é b ő l .  Párki városa t. i. általadá 
a’ szegény-főintézöségnek több vásárállások’ 
fölépíttetését ’s jövedelmét, melly «annyira te
temes, hogy legutóbb is 311,409 frankot tett.

c) A’ k ö z ö n s é g e s  m u l a t s á g o k 
ból .  Egy törvény által, melly 1809. eszten
dei martius’ 9dikén hozatott, minden színhá-*
zakra, tánczokra, hangversenyekre, ’s álta
lában minden mulatságra, hol a’ részvevő fi
zet, «adó vettetett a’ szegények és kórházak’ 
javára, melly az eQyestől nem igen éreztetik, 
’s azért gyakorlatilagl^s erkölcsileg igen he
lyes. 1822. esztendőljeri e’ forrásból 645,492 
fr. jö tt b e !

d) A’ k ö z ö n s é g e s  z á l o g h á z b ó l  
(Mont de pitié), melly a’ szegények’ javára 
intéztetik. 1822. esztendőben az itt nyert sum
ma 400,000 frankot tett.

e) A’ szegényi hatóság’ tőkéinek és bir
tokainak k a m a t j a i b ó l .

f) A’ f i z e t ő  b e t e g e k t ő l !  b e v é 
t e l b ő l  (400,000), a’ bábák’ tanításdíjából, 
a’ fonóház’ munkái eladásából (300,000) stb.

g) H a g y o m á n y o k b ó l ,  ajándékokból, 
templomi ’s házi pénzszedésekből, Ezen forrás 
bőven foly, mert néha temérdek hagyomá- 
nyokban részesül ezen intézet, ’s a’ templo
mokban, gyüléstennekben, közönséges pénz
tárokban ’s mindenütt „hol a’ jótékonyság’ 
ösztönt talál“ kitett irgalomszekrények nagy 
summákat hoznak be.

Ezek a’ párisi szegénytökének forrásai, 
’s minthogy elégséges olly szegények’ számát 
ápolni, melly az egész népességhez úgy áll 
mint 1 : 7 ,  úgy hogy naponként 100,000 sze
gény e’ közintézektől ápoltatik: a’ szegény
töke beszedésének e’ módja tökéletes és gya- 
korlati jliaszonvehetöségemeg van bizonyítva.

II. S o c i é t é  p h i l a n t h r o p i g u  e (em
berszerető t«ars«aság) nem kevésbbé munkásak 
és hathatósak e’ párisi köz szegény-«ápolásnál 
a’ m a g á n y z ó  s e g é l y -  é s  g y á m í t á s i  
t á r s a s á g o k ,  mellyeknek czélja a’ szegé
nyebb néposztály majd szellemi míveltetését, 
majd valódi gyámíttatását élelmekkel, mun
kával stb. eszközleni, majd azt betegségeiben 
ápolni. Valamennyieket egy bámulatra méltó, 
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nagy és okosan alkotott anyatársaság, az 
úgynevezett S o c i e t é  p h i l a n t h r o p i g u e  
foglalja magában. E’ középponti nagy egyesü
let már századunk’ elejétől létezik, főczélúl 
tűzvén ki m agának: minden szegény’ nyomo
rúságát tüstént kiüsmérni, azon segíteni, és 
jövendőre is segély-forrásokat nyújtani. E’ 
társaság’ tagjává lenni kívánó , a’ választott- 
ságnak legalább két tagtól ajánltatik, és leg
alább 30 frankot fizet évenként. Választás és 
szótöbbség által emeltetik minden évben 50 
tag az intézőségi választottságra, mellynek 
legalább harmad része minden évben egészen 
ríj tagokból alkottatik, ’s a’ mellett azon di
cséretes elv tartaíik fen, hogy ki a’ tagokból 
a’ múlt évi gyiiléseknéjíáneg nem jelent, sziik- 
ségképen megszűnt wla&ztottsági tag lenni. 
A’ választottság’ k ikep ||| magának tanácsko
záshoz még 10 t a g o t , p e d i g  az egyesület
ben részt nem vevökeflis, és a’ közönséges 
egyesületi tagok is jelen lehetnek a’ gyűlé
sekben , csakhogy szavok nincsen. Mint min
den efféle társaságok Angol- és Francziaor- 
szághan, ez is minden évben nyilvános szá
mot ad munkásságáról. A’ király tiszteletbeli 
főelnöke és pártfogója az egyesületnek. A’ 
jövedelmek a’ tagok’ adakozásaiból és önkénti 
ajándékokból, az úgynevezett gazdaságos le
vesadagok’ eladásából, hagyományokból, és 
az egyesületi tőke’ kamatjaiból folynak.

E’ Societé philanthropique’ hatásköréhez 
tartozik: a’ levesadagok kiosztása; az úgy
nevezett dispensairek’ fentartása és a’ gondos
kodási társaságok’ (Sociétés de prevoyance) 
ápolása.

1. A’ g a z d a s á g o s  l e v e s e k  (Spar- 
suppen, Soupes économitfues). 18 kemenczé- 
ben, melly az egyesület’ költségére a’ külön
böző városnegyedekben tartatik fenn, készít
tetik ez egyszerű, de tápláló eledel, cson
tok-, kolompér-főzelék stb.-ből, és főleg arra 
szolgál, hogy a’ szegénynek a’ kenyérhiányt 
pótolja. A’ mint tehát a’kenyérnek ára fölebi) 
vagy alább száll, vagy a’ mint általában a’ 
fennérintett Bureaux de charité , mellyek sze
gényeik’ állapotját pontosan ismerik, a’ gaz
daságos levesadagok’ kiosztását több keve
sebb mértékben szükségesnek találják, a’ sze
rint veszi használatba az egyesület majd ki
sebb majd nagyobb számát kemenczéinek. Az 
egyesület’ minden tagja minden évenkénti 30 
frankja után kap 100 levesjegyet, mellyet ké

nye szerint oszthat fel a’ szegények közt. Az 
illyen jegyet (biliétet) mutató ingyen kapja 
portióját, hanem más nyomorúak is részesül
hetnek e’ jótékony eledelben; egy levesrészt 
t. i. egy sol-ért kapván, melly magának az 
egyesületnek két sol-ba kerül. És így általá
ban hány millió éhes lakott már jól ez utá- 
nozásra méltó derék intézetnél 1

2. A’ D i s p e n s a i r e k .  E’ jeles, angol 
példára alkotott intézetek már 1803. esztendő 
óta létezvén, és csaknem azt képezvén, mit 
nálunk és a’ németeknél policlinicumoknak ne
veznek, a’ szegény- és szegény betegápolás
nak igen fontos részei, mellyek minden bete
get a’ lehetőségig legjobb ’s leggyorsabb or
vosi és sebészi segítséggel ellátnak. Minden 
egyes illy intézetet egy, az emberszerető tár
saság’ hét tagjából álló, biztosság, egy orvos 
és sebész, két segédorvos és két segédse
bész , egy ügyvivő és több, gyógyszertárait 
az egyes intézet’ határaiban biró gyógyszer- 
tárosképez. Minden hétben kétszer, egy meg
határozott órában kell az orvosoknak Dispen- 
sair-jök’ termében megjelenni, hol egyszers
mind legalább egy biztossági tag is jelen van, 
és két óráig mulat, a’ beszólandó betegek
nek tanácsot adandó. Olly betegeket, kik há
zaikból ki nem mehetnek, az orvosok oda haza 
látogatni és gyógyítani kötelesek. Minden ren
delés kétszeresen (in duplo) ira tik , mellynek 
egyike a’ gyógyszertároshoz küldetik, másika 
a’ betegnek adatik által, hogy azt minden lá
togatásnál az orvosnak előmutathassa, melly 
rendszer valóban minden terjedelmes!) szegény 
gyakorlatnál olly egyszerű, mint hasznos és 
kéjelmes. *) A’ tanácskozási órákban egyszers
mind minden oda hozott gyermek különbség 
és a’ nélkül ótatik be, hogy az egyesület’ va- 
lamelly tagjától ajánltaíott volna, mint ez a’ 
többi folyamodó betegnél szükséges. Azon 30 
franknyi évenkénti adakozás által t. i. minden 
adakozó szabadságot nyer, egész esztendőt 
át egy beteget a’ Dispensairokban gyógyít- 
tatni. E’ czélra minden aláírt 30 frank után 
kap az aláíró egy , nevét ’s lakását mutató 
jegyet, mellyet egy ápolandó betegnek teljes 
gyógyulásáig való kasználliatására adhat által. 
Mihelyest a’ beteg meggyógyul, a’Dispensair

*) Milly szükséges volna illy rendszabás a’ mi vár
megyei gyakorlatunknál is az adózó nép’ gyógyí
tása kö rű i! Az ellenőrség’ milly sükeresen volna 
ez által helyre állítva!
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ágense e’ jegyet visszaküldi tulajdonosának, 
ki azt mindjárt ismét egy más beteg’ gyógyít- 
tatására, ’s így az esztendő’ végéig használ
hatja.

Melly szerencsés aránytalanság’ létezik 
itt valóban a’ kis adakozás’ és az általa oko
zott nagy jó tét közt! 30 franknyi évenkénti 
adakozásért kaphatni az egyesülettől jogot ’s 
módot százszor egy éhest táplálhatni, ’s egész 
esztendőn által szakadatlanul egy beteget a’ 
legjobb orvosi segítséggel gyámíthatni, ’s a- 
zonfelűl még számos más segélytársaságokat, 
uiellyek e’ fő emberszerető társaságot, mint 
köz anyjokat tekintik előmozdíthatni! Csak 
illyen bölcsen kigondolt ’s annyi munkásság
gal, gondoskodással ’s takarékossággal inté
zett terv által, lehetséges olly csekély esz
közzel olly nagyot tenni!

3. A’ g o n d o s k o d á s i  t á r s a s á g o k  
(Sociétés de prévoyance). E’ segélytársasá
gok függetlenek ugyan, ’s magokban állók , 
de mégis mint egy hivatalos tudósítás mondja 
„az emberszerető társaság’ szárnyai alatt“ 
munkások, melly velők folytonos viszonyokban 
áll, felölök legfontosabb tudósításokat eszkö
zöl ; őket készpénzzel hatalmasan segéli stb. 
E’ gondoskodási társaságok, mellyek már 200 
számra ismeretesek voltak az anyatársaság
nak, olly egyesületek, mellyeket egyes mes
teremberek’, művészek’, tisztek’ osztályai ma
gok közt alkottak, aggságban vagy beteg
ségben magoknak, ’s özvegyeiknek, gyerme
keiknek ápolást biztosítamlúk. Illy egyesüle
tek gyámíttatnak a’ kormánytól is, minthogy 
a’ köz szegényápolásnak költségeit tetemesen. 

. csökkentik, ’s azon erkölcsi érzeményeket az 
alsó néposztályban fenntartják, mellyek nél
kül tartós népboldogság képzellietlen.

/> i'. l'zilchevt Köbért.

jV  s p a n y o l n ő .
Franczia novella.

— Vihar és förgeteg ! ő nagyon szép. De 
minél jobban megnézem, annál inkább emlé
keztetnek arczvonalai Estiva marguisera, kit 
még néhány hónap előtt Madridban lá té k , ’s 
a’ bolondulásig szerelmes lön ezen botor Lau-
zunba, ki a’ mi társaságunkban utazott__
Szent D énisre! el nem bocsátom addig sze
meim elől, míg bizonyosan nem tudom: vall
jon ő -e ? ...

Ezen magánbeszédet tartá valaki kará

cson’ éjén , a ’ párisi notre-dámák’ templomá
nak egyik oldalajtajában; azután egykedvüleg 
a’ falnak támaszkodván, átadá magát buzgal- 
mas bámulatának, nem ügyelve a’ hely’ szent
ségére, ’s a’ jámbor vének’ komoly pillanatira. 
De leginkább külseje vala feltűnő, a’ számta
lan kapcsok m iatt; ’s könnyű volt ruházatá
ban XIV. Lajos’ egyik udvari uracsára is
merni. Ő Livry volt, kapitány a’ királyi test- 
őrségnél. Szép term ettel, ’s gyönyörű arcz- 
czal b írt, mellynek fekete, jól növesztett ba
jusza , hősi tekintetet kölcsönze. Társalkodá- 
sának a’ hölgyeknél kívánt siikere volt, ’s úgy 
Ilivé, nincs a’ földön erényben olly erős hölgy, 
ki szerelmi hízelgéseinek ’s Csákjainak ellen
állni tudna. Lovagi, kalandos szeszélylyel üzé 
mind azt, mi előtte rendkívülinek tetszék; ’s 
minden, bármilly módot és eszközt helyeslett, 
melly őt czéljához vezeté. Illy elvvel, mint 
mondá, még mindig sokra m ent, ’s ügy éke
zett ahhoz hü maradni.

A’ hölgy, kiről imént szólott, vallási el
méletbe látszék egészen mélyedni; feje le 
hajtva csiiggött, kezeit összekulcsold, ’s moz
dulatlan’ ült, mint kőszobor; lialovány hom
loka, ’s ragyogó, fehér nyaka bájos ellenti- 
séget képezének egyszerű, sötét köntösével, 
melly karcsú tagjait körül folyá. Tojás-kerek 
arczának finom metszetű vonalai, fekete, fény
lő liajfiirtei, ’s orrának sajátságos alakja, nem 
engedék meghatározni: Andalusia, vagy Gal- 
liczia-e hazája ? —

Midőn e’ közben az orgonának, gyerme
kek’ csengő énekével elegy , komoly hangjai 
— megzendülének, ’s az egyház’ magas bol
tozatit keresztül haták, — fölemeld az idegen 
hölgy fejét, ’s a’ szent szűz’ azon képére for- 
dítá szelíd szemeit, melly átellenében függött, 
és látá a’ kapitány, miképen a’ hölgy’ arczait 
kimagyarázhatlan boldogság’ sugárai ragyo- 
gák körül; azután ismét lesiité szemeit, ’s 
előbbi buzgóságába mélyedt.

A’ fiatal uracs, ki csak azért várta végig 
a’ misét, hogy a’ hölgyet közelebbről is lát
hassa, — reményében nagyon megcsalódék, 
mert a’ hölgy egy fekete lepellel takará el 
magát, mellynek sűrű szövete egészen ismer- 
lietlenné tévé. Azután elhagyd a’ templomot, 
’s a’ néptömegen, melly az egyházból kitó
dult, egyedül, inas ’s lámpavivő nélkül hala- 
da keresztül.

— Tehát nem ő volna a’ marquise ? . . .



1 7 9 1 8 0

tűnődők a ’ kapitánya ’s mégis e ’ m eglepő ha
sonlatosság —  m in d eg y ___ utána.; ’s gyor
san k ö v e té  a ’ tűnő hölgy’ lépteit.

S arkantyúi végig  zörgék  az ú tc z á t, ’s az 
ifjú hö lgy  ijedezve e ’ zajtól — g yorsítá  lép
te it ,  ’s nem so k ára  sz. P á l’ u tczájáha ért, hol 
egy m a g a s , ószerű ház tűnt f e l , mellynek 
kapuját felzárván h irte len  helépe.

— Ördög és poko l! — dörm öge a’ kapi
tán y , ki m éregben évődék , hogy a ’ liölgy- 
gyel nem  szó lhato tt; teh á t itt m ár vége lenne 
a’ kalandnak ? . . .

A’ h á z , melly elő tt á lla , nagy  v o lt, ’s 
különféle czifrázatokkal é k í te t t , m ellyeket az 
idő itt  is m ár m eg ro n g á lt; mély csend ’s ho
mály környezék  a’ t á j t ,  de az első emeleti 
ahlakok’ egyikéből, csakham ar fény lövelle tt 
a l á ,  ’s a ’ függönyön átlátszó á rn y é k , nőala
kot képeze.

— Ő a z , b izonynyal; mond a’ kapitány , 
hisz’ ő épen most érkezék meg.

Azután föltekinte az ab lak ra , m ellynek 
m agasságát kémlő szem ekkel m éreg eté , ’s 
mosolyogva mondá : minden meglesz ! E gy  er
kély elég  széles rostélyzattal, ablaktáblák ónba 
foglalva . . . .  it t  kötellétrám m al igen könnyen 
feljuthatok , ’s tőröm a’ többit elvégzemti. —

Livry m ost egy k isd ed , de igen  jó l  ké
szült kö té lla jto rjá t vön elő , mellynek végén 
két kapocs lógott. E ’ nélkül ő soha sem szo
kott esténkén t kimenni.

A’ v ilág íto tt szoba ism ét elhomályosodék, 
’s negyedóra múlva a’ k a p itá n y , m iután tür- 
hetlen lábhidege miatt néhányszor fel ’s a lá  
sétála , gondosan és vigyázva illeszté la jto rjá 
já t  az erkély ’ rostélyágába, ’s fölhága. Fenn 
az erkélyen az ablaktáblák’ ónszegélyeit csen
desen le fesz ítő , ’s á tö ltvén  k ezé t, a ’ záv á rt 
félre tolá, ’s iiuígy ju to tt titkosan a ’ terem be. 
Ez nagyon tág as  vo lt, ’s divatszerű b ú to ra i, 
sajátságos ellen tiséget képezének azon ósze
rű , vaskos fa faragványokkal, m ellyekkel a ’ 
falak ’s padozat borítva voltak. Az erkélyajtó ’ 
ellenében vala egy kandalló, melly fö lö tt né
hány fadarab égé még,  m ellynek fénye a ’ te
remben lobogva já tszó  világot ömleszte. B alra  
egy, gyöngén világított alvó szobácskát lá ta , 
melly karm ínpiros selyem  függönyöktő l, félig 
fedeték el. N éhány pillanat múlva L ivry az 
ágyhoz csuszam lott, mellyben egy hölgy alu- 
vék,  ’s hosszú , fehér takarójából arcza vala 
csak kivehető. B enne ő az egyházban lá to tt

hölgyet ism eré m e g , de e’ csendes nyúgalom  
á lta l, m elly a ’ nyugvó’ arczvonalain lebegett, 
annyira ille tődve érezé m ag át, hogy mozdul
ni sem m erészle---- Szivét m egbánás’ é rze te
hafá meg, hogy az idegennek’ e’ csöndes alvó 
terem ébe lé p e , ’s m integy küzdeni lá tszék
ön m ag áv a l-----’s tán  vissza is fordúlt v o ln a ;
de késő volt. L épteket hallott a’ folyosón, 
később k u lc sz ö re jt , ’s az ajtó  felnyílék. M ég 
volt ideje eg y , a ’ hálóterem ben á lló , n agy  
imatám (Betpnlt) megé vonúlni. A’ terem be 
lépő férfi halkkal mene előbbre, nehogy az a l
vót fölkeltse, ’s benne a’ kapitány  Lauzun u ra t 
ismeré meg. M ár bizonyos —• suttogott am az 
— a ’ hölgy E stiva m arq u ise ; de ezután min
den további vizsgálódással felhagyott. Lauzun 
az ágyhoz közeledők, ’s a’ m arquise fölé haj
lo tt, tudni a k a rv án , valljon alszik-e m á r ,  ’s  
hosszan nyugovónak rajta pillanati. A’ nő bi
zonyosan álm odék, m ert homlokán gyönge p ir 
ömlött e l ;  a jkai rem eg tek , mintha imádkoz
nék , ’s az tán  sohajta :

— Istenem ! engedd , hogy ő engem ö- 
rökké sz e re s s e n , miképen én szeretem ; ’s 
mindennap áldani ’s dicsérni fog lak !

Lauzun érzékenyűlni kezde, még mélyebben 
hajlék  fe lé je , ’s  egy csókot olvaszta a ’ szelíd 
könyörgő’ hom lokára. Ekkor feliité szemeit, ’s 
fé lje ’ n y ak á t mosolyogva foná á t  karával.

— Ah, te  vagy  édesem ! szólott a ’ hölgy, 
legbensőbb h á la ’ é rz e té n ; milly boldog va
gyok, hogy ism ét lá th a tla k .. . .  Tudod-e, hol 
valék ez éjjel? —

Én istenhez könyörögtem , hogy szerelm e
det megójja szám om ra. . . ;  mond , és szenve
d é l ly e l  ’s szerelem m el tö lt pillanatokat vele 
férjére.

— Te angyal v ag y , k ire  én méltó soha 
sem leendek ; te  lemondál kedvem ért a’ nagy  
v ilág ró l, m ellynek dísze és éke v a lá l; érteni 
áldozád fel rokon idat, hazádat, a ’ fényt ’s 
minden kincseidet.

— Mi ez m ind? — válaszolt a ’ nő halk
kal ’s nyájas mosolylyal — mi ez mind azon bol
dogsághoz , kéjhez és öröm höz, m ellyeket 
melletted naponként élvezek? Mit nekem rang 
és fény? — Ism eretlen ’ élni m indenektől, ’s 
csupán szerelm ed’ ismerni ’s b írn i, örökké 
bírni . . . .  többet nem  kívánok.........

— Örökké enyém  lészsz , szivemben la 
kói eg y ed ü l; m ert hazug és becstelen volnék, 
ha m egcsalnálak.
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Lauzun, a’ deli udvaroncz, kit naponként 
újabb szerelemkéj ölelt körűi, e’ pillanatban 
nyílt és őszinte volt.

— Köszönöm e’ vallomást, köszönöm é- 
des Lauzun; ’s gyöngéden Simula hozzá.

— A’ mennykőbe is ! mond Livry magá
ban, kinek helyezete mindig fárasztóbb kezde 
lenni, mert egészen le kelle térdelnie, hogy 
észre ne vétessék. Ekkor önkénytelenül meg
mozdult, ’s tőre észrevehető zajjal a’ sző
nyegbe akadt. Lauzun figyelni kezde. '

— Semmit sem hallottál? kérdé a’ mar- 
■quiset.

— Nem! felele a’ nő nyíltan.
De a’ férj fegyvert ragadva lépe az ima- 

támhoz. A’ kapitány lá tá , hogy felfödezteték, 
’s előjőve. Lauzun kissé hátrált, ’s azután 
tőrének markolatát ragadá meg.

— Livry! kiálta fel, öt megismerve.
— Livry! ismétlé a’ marquise, kinek e- 

szébe juta most, hogy a’ kapitányt valaha 
Madridban látta.

Néhány perezre mind hárman elnémulá- 
nak. Csak a’ kapitány marada nyugottan és 
hidegen; ’s Lauzun majd őt, majd nejét méré 
boszús pillanatival. A’ szegény nőre e’ megle
petés kínosan hatott.

— No, nagysádkám, — mond végre Lau- 
zun gúnyteljes mosolylyal; — úgy-e bár, ön 
mit sem hallott? . . .

E’ szavak tőr gyanánt hatottak a’ mar
quise’ szivére, keble szorult, ’s arczain za
vart színek mutatkoztak ; de ő csakhamar ma
gához jőve, tekintete megható méltóságot öl
tött, ’s a’ kapitányhoz fordulva, szóla fel:

— Feleljen ön, miként jőve be e’ terem
be ? mi liozá ide ?

Livry fel akará a’ dolgot világosítani, de 
Lauzun közbe szó lt:

— Mondom nagysádnak, haszontalanság, 
még itt játékot is űzni, melly engem soha 
meg nem győz hitemben. Ön engem elárult —  
folytatá hideg komolysággal, ’s iigyekezék 
haragjának és fájdalmának ura lehetni; hanem 
mindezért semmi szemrehányást, csak megve
tésemet várhatja.

— Félre! kiálta Livry; itt csak egy bű
nös van, ’s ez én vagyok. A’ marquise ártat
lan , tudta nélkül jövék ide. . . .

Lauzun fejét csóválá, ’s úgy látszék, mint
ha mit sem akarna hallani ’s hinni.

Azután Livry az ablakhoz közeledék, ’s

megmutatá a’ lajtorját, mellyen az erkélyre 
ju to tt, de a’ sértett férj liajthatlan marada.

A’ marquiset elliagyá ereje ; nem jőve szó 
’s mentség ajakira, hogy ártatlanságáról fér
jé t meggyőzhetné. A’ kapitány végre, min
denre mi szent, esküt tön: ő igazat szóla.

— Uram! mi viszont látandjuk egymást; 
válaszolt Lauzun hidegen.

Most a’ nő leugrék ágyáról, ’s Lauzun, 
a’ férj előtt, kit imádásig szerete híven és 
mindig, térdeire omolt; de a’ kőszívűt fáj
dalma, kérelmei és könnyűi meg nem indit- 
liaták. Lauzun eltávozott.

A’ marquise még soká fekiivék a’ pado
zaton ; a’ léptek’ zaja mindig kevesbbé hallat
szott, ’s még folyvást reményié, hogy férje 
visszatérend; de midőn minden nesz elhalt, ’s 
borzasztó némaság ’s csend ölelek körül: 
erejét ismét megnyeré.

— Jaj a’ férfiúnak! kiálta fel boszúban 
lángoló szemekkel; ja j ö neki, ha Lauzun 
vissza nem térend! —

Másnapra e’ kaland után Livry egy tőr
döfést kapott, melly őt kór ágyba nyomá. Ké
sőbb a’ marquiseről mit sem hallhatott, de azért 
egyedül ő vala gondolatja, ki merészségét any- 
nyira megtörő ; hisz’ őt még mindig szerette....

Egykor, midőn egy ifjú uracscsal a’ ki- 
rály-piaczot, hol a’ járdataposók szoktak ta
lálkozni — körül sétálá, egy levél adaték neki 
á t, mellynek csinos alakja, ’s az illat, melly 
kellemesen hatott érzékére, szerelmi levelet 
gyaníttatának. Olvasása után búcsút vön ba
rátjától, ’s haza ment, mert a’ levél légyottra 
(rendezvous) hivá meg, melly éjfélkor a’ vlncen- 
nei úton történendik. A’ levélben semmi aláírás, 
’s az orthographia nehezen fogott volna a’ 
franczia academiától helyeseltetni.

A’ kapitány soká gondolkodott, honnan 
érkezlieték e’ jó szerencse; gondolatával az 
udvar’ minden hölgyeit keresztül futá, de mind 
e’ mellett sem tuda valamellyik’ kézírására is
merni.

Azután hirtelen a’ marquisera gondolt; 
tán a’ tettet akarja megboszúlni? . . .  ő folyvást 
késedezék. De azután csakhamar szégyenleni 
kezdé félelmét, ’s elhatározd, az ismeretlen 
felszólítót hiába nem várakoztatni; de illy ka
landnál vigyáznia kelle. Az éj’ leszálltával te
hát két pisztolyt vön magához , ’s egy inas’ 
kíséretében — tova lovaglott.

Épen május volt. A’ nap gyönyörű, szép 
vala, de most a’ szél sötét, terhes felhőket 
hajta az ég alatt. A’ hold kétes fénynyel vilá- 
g ítáaz útakat; mindenütt halott-csend uralko
dók. Livry nem tekinthete széllel gyanú nél
kül, ’s bár a’ merészségig bátornak mutatko- 
zék is, néminemű homályos előérzetet nem 
titkolhata el.

Miután néhány negyedóráig lovaglott, 
leliága lováról, ’s átadá azt a’ lovásznak, ki
nek rá várakoznia kellett; azután jobbra egy 
keskeny gyalogúira fordúlt, melly azon helyre 
vezette, hol már rég váraték. Nem sokára egy 
fehér alakot pillanta m eg, melly szemközt
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jőve. . . .  Mi köztök történt, arró l mi sem tudatik; 
a' lovász azonban néhány perez múlva pisztoly durra
nást hallott, azután egy férfi érkezek hozzá, ki tá
rni olygva rogya karjaiba. Livry volt e z , vértől ázot- 
ía n , sebesitett kebellel. Visszavitetélc Párisba, ’s még 
azon éjszaka elhuny t, a’ nélkül, hogy gyilkosát meg
nevezte volna; ’s ha kérdezteték, csak ezt feleié : 
Szívemen talált! szívemen talált a’ n ő , de én megbo
csátok neki! . .  . B e ö t h y  X s i y m o n d •

M a g y a r  j á t é k s z í n i  K r ó n ik a .

M ö t é n y .p ü r .  — Pest, ju l. 29. 1838. — T. 
szerkesztő úr , a ’ 9. számú Athenaenmban engemet 25 
ú r az Eleven holt házaspár eziinű já tékban  helytelen 
piperés öltözettel vádol, azt erősítvén, hogy szalagok
kal és selyem köténynyel öltöztem; ezen rágalom’ meg- 
czáfolására itt küldöm a’ T. úrnak hamuszín damisz 
kötényemet rózsaszínű damiszszal fodrozva, és hasonlag 
rózsaszín damisz szalaggal össze kötve, mert hisz a’ 
legszegényebb is csak összeköti a ’ ruhájá t valamivel, 
és olcsóbbat, istenemre mondom, már nem találhattam ; 
ínért e’ damisznak röfe 24 krajezár váltóban és így az 
egész kötény össze állítva 1 ft. váltóban. A’ T. úr is
merni fogja 25 u rá t, tessék neki a’ kötényt megmutat
ni , hogy vagy elfógúlt, vagy homályos szemekkel néz 
csekélységemre. Azonban azon vádat is ,  mellyel már 
több ízben érin tett, t. i. hogy miért nem akarok öreg 
szerepeket eljátszani, csak azzal semmisíthetem, hogy 
25 úrnak nyilván jelentem : mert szerződésem’ pont
ja iná l fogva nem tartozom semmi színdarabban játszani, 
csak ha szükség’ esetében sziveskedésből teszem; ennek 
a ’ T. úr maga bizonysága. Egyébiránt sajnálom, hogy 
kegyednek vagyok kénytelen alkalmatlankodni, de én 
nem tudom 25 ú r’ lakását, és azonfelül kérem is e’ 
soraim ’ a’ jövő számba iktatását, mert már igen hal— 
mozvák a’ tövises vesszők mellyekkel sujtoltatom igen 
sokszor ártatlanéi, míg igazi szarvas hibák érintetlen 
maradnak és így magam vagyok kénytelen magamat 
védelmezni, olly közönség előtt, kit felette tisztelek. 
A’ T. szerkesztő úrnak tisztelő szolgálója Déryné ni. 
k . magyar dalszinésznő.

F e l e l e t .  — Az Athenaeum’ szerkesztősége — 
melly engem néhány hét előtt a’ játéleszíni tudósítások* 
•segéd írójául szólítá fel, olly időkre, a ’ mikor a’ ren
des két referens, V. és Sch. urak , el vannak foglalva/ 
—• közlötte velem D éryné’ iménti levelét és „liamuszinü 
damisz“ kötényét. Felette sajnálom ’s ezerszer bocsá
natot kérek, ha ártatlan  apró jegyzéskéim „tövises 
vessző’ süjtolásának“  vétetnek. Én igen ügyekszem,hogy 
szavaim — kivált a ’ színésznőknek mondottak — ezukros 
mandulák legyenek, és szelíd csipdezéseim rózsaölben 
született lepke’ szárnyainak lebbenései: de tehetek-e 
én róla, ha a’ ezukros mandulát sem mindenki szereti 
és ha vannak némellyek , kiknek a’ lepkeszárny-leb- 
benés is orkán. Milly kedves sokaknak a’ rózsaillat, 
és még is ,  miként gyermekkoromban hallottam, van 
tartomány (úgy tetszik ítoma és környéke), hol a’ nő
nemnek a’ rózsaillat kiállhatatlan és ájulást okozó. Ha 
Komában volnék, hol a ’ nőnem’ ezen tulajdonsága kö
zönséges ’s ott kellene színházi referádokat írnom, a’ 
színésznőkre nézve valóban nagy zavarban volnék : de 
magyar hölgyeink, hála az égnek, erősebb idegííek, 
’s itt (krónikái toliamra esküszöm!) illy  valamire nem 
számolhattam. Én Déryné asszonyt,- a ’ sok érdemű 
színésznőt, nem vagyok szerencsés személyesen is
merni ’s így nem tudhattam előre, hogy ő a ’ ezukros 
mandulát nem szereti, sem azt ,  hogy neki a’ lepke- 
szárny’ suhogása is fájdalmat okozhat. Most ezeket 
tudván,  ügyekezni fogok magamat jövendőre ezekhez 
ta rtan i: de fájdalom előre meg kell mondanom, hogy 
nekünk kettőnknek alkalmasint sok bajunk lesz egy
mással , mert bizonyos tekintetben én is gyenge idegü 
vagyok és nagyon érzékeny, ’s valamint némellyeknek

a' rózsaillat olly veszélyes, úgy nekem a z , ha a’ szí
nésznő szerepéhez nem illöleg piperézi magát, szem- 
káprázatot - és fejszédelgést okoz ’s itt nincs egyéb 
mód jövendőre, mint alkura lépnünk: Engedjen vala
micskét Dériné asszony piperéiből, én is elengedem 
a ’ ezukros m andulát, és vállaljon Dériné asszony 
gyakrabban tehetségeihez mért és korához illő charae- 
terszerepeketis, úgy én is megígérem, hogy róla íran
dó krónikái czikkelyeim olly kedvesek lesznek, mint 
bármelly csodatékony mosdóvíz, melly az embereket 
még egyszer ifjakká teremti.

Mi a’ panasz- ’s ellenem intézett vádlevelet ille
t i : annak tárgya kettő : a’ s e l y e m  kötény és az 
ö r e g  szerepek. Dériné asszony engem mindkettőre 
nézve félre értett. Hogy a’ selyemnek nevezett kötény 
nem selyem, hanem damisz volt, azt (miután kezem
be adatott a’ corpus delicti) ezennel egész alázatosság
gal elismerem és a’ s e l y e m  szóért még nagyobb alá
zatosággal bocsánatot kérek. Azt is hajlandó vagyok 
elhinni, hogy a’ damisznak rőfe 24 k r . , hogy az e- 
gész kötény egy váltó forintba kerül, végtére azt sem 
tagadom, mert 1). assz. mondja, hogy szerződése sze
rint nem tartozik semmi szerepben föllépni; és így nem 
mondhatni, hogy én megátalkodott, udvariatlan eriti- 
cus vagyok, mert íme 4  dolgot elismertem és pe
dig egyszerre, egy napon (más magyar eritieusok ki
vált a’ fiatalok 10 év alatt alig ismerik meg egy 
botlásokat); sőt én békülésre is hajlandó vagyok (nagy 
szó criticustól! !!) kivált derék magyar nőkkel, minő 
Dériné asszony: engedje meg nekem azonban, hogy 
egy igen parányi dolgot el nem ismerhetek a z t , t. í. 
h o g y  D é r i n é  a s s z o n y n a k  m o s t  i g a z s á g a  
van. Miután én neki olly sok és nagy dolgokban en
gedtem igazságot, reményiem ezen egyetlenegy ki
csinynek megtagadása miatt nem fog rám neheztelni. 
Én nem azt kérdeztem, hány kr. volt rőfe a’ damisz
nak , nem azt, milly olcsóba került a’ kö tény , hanem 
abban akadtam fel, hogy a’ Dériné assz. öltözetén sem
mi sem volt mi szegénységet mutatott volna. A’ damisz 
kötény selyemnek látszott (egy hiba) ; a’ damisz kö
tény rózsaszín s e l y e m n e k  l á t s z ó  szalagokkal 
volt felezifrázva (másik hiba); az egész öltözet egy 
tisztességes, jó módú asszonyság’ öltözete volt (3, 4, 
5, 6, 7, 8, szóval sok hiba). Ha szegény asszonyt já t
szunk , mutassuk a’ szegénységet öltözetünkön is, kü
lönben öltözetünk ruha-parádé, a’ mi tánczvigalmakra 
igen, de színpadra nem való, mert ott nem Dériné assz., 
hanem Hagymáné assz. garderobját akarjuk látni. Ol
csón is, azaz kevés pénzből, lehet úgy ö ltözn i, hogy 
öltözetünk semmi szegénységei nem mutat, és viszont 
a ’ legdrágább szövetekből olly öltözetet lehet kiállí
tani, melly nagy szegénységet mutat; iít tehát a’ l á t 
s z a t o n  fordít! még a’ kérdés. — A’ szerepekre nézve, 
én mint mondám, elhiszem, hogy D. assz. szerződése 
szerint nem tartozik öreg vagy semmi szerepeket já t
szani , de én ismét nem azt hoztam szóba mit tartozik 
szerződés szerint , hanem azt mit kellene józan ész 
szerint játszania , miután játszik és játszani kedve 
van. Mert — engedelméböl derék színésznőnknek — 
józan ész szerint van-e az , ha például valamellyik 
színész (itt nem D. assz. értem) igen ügyes a ’ fondor 
szerepek’ játszására, de ő nem azokat, hanem szerel
meseket játszik, mellyeket nem bir ? Déryné asszony
nak vannak még most is osztályai, hol nehezen ha
ladná őt meg valaki a ’ magyar színésznők k ö zü l, de 
ő azokat nem já tsza , hanem játszik más osztálybeli 
szerepeket, hol mind ő t, mind a’ szerepet féltenünk 
kell. Én D. assz. javára szólok, ha szavaimnak hitelt 
most nem ad is , lesz idő , (de talán már késő) midőn 
azt fogja mondani: az Athenaeum’ szegény criticusá- 
nak (mert bizony szegény az , kinek még csak neve 
sincs?) a ’ jó  h o l l ó n a k  még is igaza volt. Kérem 
D. assz., ne nehezteljen rám, mert bizony megjobbí
tom magam — mihelyt ő is megjobbítja, azaz j o b b á  
teszi mint most, mert most is jó, igen jó.

Syoniatili Budán $ a* magyar bír. egyetem’ betűivel
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T a r t a l o m  i A’ műgyüjtemények’ hasznairól ( P n lszly  FerenczJ. — Néhány spanyol carlista hadfö’ arcz-
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A ' m ű  f j y i i j t  e t i lé n  f j e k 9 h a s z n a i r ó l .

Midőn fővárosunkban a’ nemzeti museum 
pompásan emelkedik, talán nem egészen czél- 
aránytalan egy rövid pillanat a’ mű ’s réoi- 
séggyiijtemények’ hasznaira.

Még mindig- nag-y azoknak száma, kik a’ 
mnseumokat eg-észen nélkülözhető fényűzés
nek gondolják, ’s csak azért tartják szüksé
gesnek a’ fő városban, hogy a’ nemzet egé
szen pallérozatlannak ne tartassák, szemük
ben mű- ’s régiséggyiijtemények csak ollyas- 
mi, mint egy kostyáli atilla vagy gunkelféle 
frack, mellyet, ha divatosan társaságba vagy 
gyűlésbe akarunk menni, magunkra veszünk, 
’s nem is gyanítják, miily nagy befolyása 
legyen az illy gyűjteményeknek az egész nem
zeti életre ’s az ízlés’ kifejtésére.

Ha a’ haza’ eszméjét vizsgáljuk, ha néz
zük , mi a z , mi magyarhoz szorosabban kap
csol mint idegenhez bennünket; mi teszi, 
hogy örülünk , ha távol országokban honfira, 
bár ismeretlenre akadunk, miért szeretjük 
hazánkat forróbban a’ boldogabb ’s szebb or
szágoknál: találni fogjuk, hogy nem a’ szü
letés az, ’s az első benyomások, mert minden

ember csak egy helyen születik, nem az e- 
gész hazában, ’s nevelése első benyomása’ 
szintén majd mindig kevés helyekhez kötvék; 
de a’ szokások sem, vagy a’ term észet, mert 
honunk’ részei olly különbözők, hogy a’ kár
pátvidéki lakos nagyobb rokonságban áll a’ 
stájeri bányászszal, mint az alföldi síkságon 
búzát termesztő földművelővel, az árvái vá- 
szonkereskedö közelebb áll szokásaiban a’ 
morva szatócshoz, mint a’ hegyaljai vinczel- 
lérhez; még a’ nyelv sem az, mi bennünket 
olly szorosan összekapcsol: mert hazánkban , 
fájdalom, még mindig soknyelviiség uralko
dik, ’s mégi s  szívesen nyújtjuk jobbunkat 
a’ tótos liorvátnak, a ’ németes szepesinek , 
’s nem zárjuk el előle keblünket, melly min
den honfi iránt egyformán meleg. A’ m ú 11 
az, a’ mi a’ jelenben összeköti az ivadékot, 
a' k ö z ö s  e m l é k e z e t e k ,  a’ k ö z ö s  h i s 
t ó r i a .  Ez a’ legerősb kötelék, ezért sze
retjük á’ magyart, mert érti gondolatinkat, 
mert tisztelettel emlékezik szent Istvánról, 
mert fénylik szeme ha Hunyadiról szól, ’s a- 
karatlanúl is Mohács’ névnél felsoliajt, — 
mert érzi a ’ magyar nóta’ komoly búját, mert 
szereti azon alkotmányt, melly alatt őseink 
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éltek, mellyel vérükkel védelmeztek, mely- 
lyet, századok óta múdosííratván, mindig 
elevenen megtartottak , ’s megkövesiilni 
nem hagytak. Ez a’ nemzetiség’ legbelsőbb 
veleje, — raboljátok el tőlünk a’ múltat, ’s 
a’jelennek legnagyobb bája vész, nem honfiak 
de idegenek közt élünk, mellyekhez csak a’ 
szükség köt.

A’ múltnak képviselői az emlékek, ezek 
testesítik a’ köteléket, melly bennünket ösz- 
szefüz; szent őrzésük a’ nemzetiség’ első kö
telessége. Ezekhez kapcsolódnak eszméink 
őseinkről, ezekből látjuk, hogy tekintek ők 
a’ világot, ezekben mutatkozik a’ múlt száza
dok’ ízlése. Ki legkisebbet is közülük elront 
vagy elveszni hágy, a’ múltnak dicső palotá
jából egy követ tört ki, ’s tulajdon állásának 
alapját megrongálta, mert ha magasan ál
lunk, csak a’ múlt az, mi bennünket felemelt, 

vmit lábunkkal taposni nem kellene. —
A’ régieknél a’ nemzetiség’ fő kötelékét 

a’ közös vallás képezte, Jehova köté össze 
a’ zsidókat, az olympi Jupiter, a’ Panionium 
az európai ’s ázsiai görögöket, de miután a’ 
kereszténység, mint világvallás, nem többé 
egyes népek’ tulajdona, csak közös emlékek 
képezik a’ köteléket, melly a’ nemzet egyén
jeit összeköti. Érezték ezt őseink ’s ők is 
így fogák fel a’ nemzetiséget, ezt látjuk tör
vénykönyvünk’ leghíresebb lapján az arany 
bullában. A’ zendülő nemzet fegyveresen kí
vánta vissza szabadságait II-dik Andrástól, 
minden bizodalom a’ fegyverben álló alattva
ló , ’s király közt megszűnt, minden viszo
nyok’ alapjai, mellyek őket különben össze
kötik, ingadoztak, ’s csak nehezen készült 
az egyesség, mellynek feltételei az arany
bulla, — ’s íme ennek legelső czikkelye kí
vánja , hogy sz. István’ emléke évenként Szé- 
kes-Fejérvárott — a’ nemzet ’s királytól e- 
gyetemben — ünnepeltessék, ’s csak ezután 
következnek a’ nemesi szabadságot biztosító 
czikkek. Tehát sz. István' emléke volt azon 
utolsó ’s egyetlen kapocs, melly a’ zendülő 
nemzet ’s király közt még megállóit, ’s tisz
telt nevének ótahna alá tétetett az új egyes
ség is.

Szűkkeblű lenne azonban, ki ezen néze
tekből csak nemzeti mű- ’s régiség-gyűjte
ményt tartana czélszerünek, mert legnagyobb 
érdekű reánk nézve mind az, mi hazánkat 
tárgyazza, mi régi állását megmutatja, régi

hitét ’s történeteit, kereskedése ’s művelő
dése’ útait. A’ kő, melly bizonyítja, hogy 
— hol most falucska áll, város virágzott — 
annak is bizonysága, hogy a’ természet kö
rülte várost is táplálni képes, nem csak falut. 
Azon domború alakok, mellyek Mithras’ val
lásának borzasztó próbáit mutatják, tanúi a- 
zon forró buzgóságnak, mellyel a’ római ka
tona, távol hazájától, sötét jövendőjét halála 
után biztosítani kívánta, mielőtt a’ keresz
ténység megnyugtatá. A’ régi városok’ azon 
lánczsora, melly az országon keresztül fut, 
mutatja a’ régi kereskedés’ útait ’s kiterjedé
sét, ’s annál nevezetes!), minél bizonyosabb, 
hogy Magyarország’ állása két ezer eszten
dő óta fővonalaiban meg nem változott, ’s 
akkor is, mint most, az elválasztó határ volt 
a’ müveit ’s barbar világ közt, csak hogy a’ 
polgárosodás helyét cserélte. Azon befolyás 
pedig, mellyel az ország’ természete lakóira 
h a t , olly változatlan törvényhez kötö tt, mint 
a’ természet maga, ’s ez a’ magyarra szint
úgy hat mint a’ régi pannonra vagy dákusra. 
Nemzetünk ’s országunk egymástól el nem 
választhatók, ’s mi az ország’ régisége, az 
egyszersmind a’ nemzet’ emléke.

Még nagyobb tekintetet érdemelnek azon
ban az emlékek, mellyek a’ görög vagy ró
mai időből fenmaradtak, azért: hogy az ízlést 
tisztítják, a’ szépségérzéket élesítik ’s a’ gon
dolkozást ébresztik. A’ régieknél a’ művé
szet sokkal szorosabb kapcsolatban állott az 
élettel mint nálunk, kiket ízetlen divatok és 
czikornyás bútorok születésünk ó ta , szép- 
ségérzékünk’ tompítására, ’s az egyszerűség’ 
megvetésére körülvesznek. Nálok a’ legcse
kélyebb konyhaeszközben is a’ régiség’ két 
cliaracterizáló vonása meg volt, czélszerííség 
’s szépség, tartsák ezt bár paradoxomnak a- 
zok , kik a’ nemzeti museumban találtató ko
pott házi eszközöket ’s rozsdás szobrocskákat 
futólag nézegetve, a’ jelen’ müveinek jele- 
sebbségét kürtülik. Tekintenék meg flgyel- 
metesebben azon nemes alakokat, mellyeknek 
felületét két ezered megrongálta, ’s hasonlí
tanák képzeletükben, ha pliantasiájok elég 
élénk a rra , időnk’ sírna ’s csak színre ’s fe
lületre tökéletes műveivel, a’ mint két eze
red után lesznek, kopottak ’s rozsdások, 's 
bizonyára nem kárhoztatják azután azon nem
zetet, mellynél még az aljasodott időkben’s 
müvekben is a’ régi nagyságnak ’s tökély-
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nek nyomai látszanak. Talán még ahlioz is 
hozzá szoknának , ha többször foglalatoskod
nának a’ görög ’s római világ’ maradványai
val, hogy a’ felületre nem tekintve, a’ valót 
’s lényegest minden tárgyban felkeressék, ’s 
akkor a’ haza’ nyeresége kiszámíthatatlan.

A’ műgyüjtemények’ morális jó befolyá
sai közül nem utolsó helyet foglal még az is, 
hogy gyönyörködtetés által az egyének’ bol
dogságának összeségét nevelik ’s a’ szépség
érzéknek tágas mezöt nyitnak, mellynek ne
velése minden józan kormány’ érdekében áll.

Mi az illy gyűjtemények’ anyagi követ
kezményeit illeti, itt elég figyelmeztetni ar
ra , hogy Anglia’ kézmüveinek tökélye fükép 
azon időtől növekedett, mellyben a’ parlia
ment Townley’gyűjteményeit, Hamilton’ dísz
edényeit, Lord Elgin’ márványait megvette, 
hogy Olaszország idegenekből é l , kiket a’ 
gyűjtemények az alpeseken átvonnak , hogy 
München, hannincz esztendő előtt ritkán láto
gatott holt város, most az európai nomádok , 
az utazók’ karavánjainak fő nyughelye ’s 
gyülpontja az alpeseken innen.

Soha ország pénzét jobban kamatolni nem 
látja, mint mellyet műgyüjteményekre fordít.

F u l s s k y  F e r e n c s .

N é h á n y  s p a n y o l  c a r l i s t a  h a d f ö * 
a r c x le é p e .  *J

III. Itiiimundi> Pinclieiro tábornok.

Ezen rendkívüli ember, kinek hosszú é- 
lete (közel van SO-hoz) esetekben rendkívül 
gazdag, spanyol születésű. Ő számfeletti tá
bornok a* portugalli hadseregben, hajdan 
Minko tartomány’ helytartója volt ’s Bragá 
ban parancskodott, midőn a’ royalisták Gui- 
marens és Santa TirQOnál azon időben meg
verettek, mikor Napier admiral Carminhot 
inegtámadá ’s Vianát elfoglalta.

Seregei’ maradékával Tras os Mentesbe 
vonult ’s ismét egyesült Amarantenál Santa 
Marta tábornokkal, hol hasztalan próba téte- 
ték, az ellenség’ előmenetét meggátlani.

A’ vén ember urának estével kénytelen 
volt családjától elválni ’s Angliába futni (a’ 
meggyilkoltatás elöl igen bajosan meneked- 
heték, mielőtt a’ brit zászló’ ótalmába jutott), 
honnan don Carlos’ táborába ment. Gomez’

*) Lásd Ath. 4 . szám.

expeditiújálioz csatlakozott ’s megfogaték; de 
vén kora’ tekintetéből meg hagyták szökni 
’s utóbb ismét eljuthata a’ tartományokba. — 
Pinheiro tábornok igen alantról emelkedők 
magas polezra, mert mint köz legény állott 
be a’ katonasághoz.

Egy ideig st. Julian’ vár kormányzója 
volt a’ Tajo’ torkolatánál, ’s embersége által 
tünteté ki magát kellemetlen hivatalában, 
mert a’ kezére bízott vár don Miguel’ uralko
dása alatt a’ political foglyok’ börtöne volt.

Pinheiro tábornok ma is szép hadi em
ber. Magassága 6 láb ’s most is egész e- 
gyenesen áll. Társalkoilásban igen szelíd ’s 
barátságos, ’s különös szívesen láttatik a’ 
nőkörökben, hol mindig legnagyobb Hiede
lemmel forgolódott.

IV. lion Francesco Merry ezredes.

Ezen hadfi, mint nem kevés helytársa, 
angol eredetű, egy cadixi kalmár’ fia. Don 
Sebastian’ úti társává nevezteték ki, mikor ez 
Spanyolországba ment, ’s feladásául téteték: 
a’ herczeget Francziaországon által tőzsérel- 
ni. Ez egészen sikerült neki ’s ő azóta mint 
kamarás egyre a’ herczégnél maradt.

Ezen tiszt közép személy dón Sebastian 
’s a’ Carlos alatt szolgálni akaró angolok kö
zött. Nem szereti, ha angolnak szólíttatik , 
hanem spanyolnak szeret tartatni, noha ki
fejlett John - Bull-arcza első látásra elárulja.

V. Soroa ezredes, -

írunnak kétségbeesett hősi védelinezése 
egy marok nép által több mint 8000 ember 
ellen , kik két napig nem boldogulhattak , 
természetesen a’ kormányzóra vonta minde
nek’ figyelmét. ’S az e’ szép munkát végbe 
vitt személy Soroa ezredes volt.

Soroa guipuseoani születés, származata 
je les, de birtoktalan. A’ háború’ kiütésekor 
földeit müveié ’s családa’ szerelmében ’s ba
rátai’ becsülése által boldognak érezé magát. 
A’ vészharang’ első megkondulásakor mind
járt Zumalacareguy’ zászlóihoz járult ’s „Spa
nyolország ezen Napóleonjától“ hamar észre- 
véteték. De nem csak mint gverillavezér, 
nem mint hadi tettek’ cselekvője/jeles Soroa; 
igen jeles vonás ezen liarczfi’ characterében 
azon majd példátlan emberség, mellyel ő, a’ 
kérlelhetlen, de nemes szivíí ellenség, a’ fog
lyokkal bánik. Egy alkalommal midőn győz- 

12 *
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ve végfezé l>e a’ hegyi ütközetet, elfáradt 
emberei sorsokra bízták a’ sebes foglyokat, 
de az ezredes komolyan kérdezé tőlök: miért 
nem gondoskodnak azon szegény emberekről 
(néhány a’ földön fekvő ellenségre mutatva). 
„Christinók!“ lön a’ felelet. — „Christinók? 
— monda ő — a’ sebesek soha sem Christi
nók.“

Soroa ezredes mintegy 45 éves, egészen 
katonakinézésü, a’ csatában elvesztő egyik 
szemét ’s bal halántékán iszonyú kardvágás* 
fonadéka van. Azt erősítik, hogy a’ carlis- 
ta táborban nincs vitézebb és nemesebb lel
kű ember.

TI. Herouart kapitány.

Azoknak, kik a’ félszigetbeli háborúval 
eleje óta ismeretesek, meggázolhatlanoknak 
látszottak azon nehézségek , mellyekkel a’ 
carlisták, pattantyússág’ hiánya miatt, küz
deni voltak kénytelenek. De épen ezen idő
ben lettek Herouart kapitány’ tehetségei *s 
munkássága különös becsnek. Ő franczia, 
X. Károly’ királyi őrseregében pattantyús 
hadnagy volt, és azon első idegen, kinek 
szolgálatát Zumalacareguy elfogadta. Szol
gálatait bátran oda mellékelhetni don Carlos’ 
legjelesb vezéreiéhez. Ágyuöntést készíte 
ö , a’ tartományokban embargót vete min
den ércz-konyliaedényre ’s nem sokára átadá 
Zumalacareguy’ szolgálatába az első ágyút, 
melly az ellenség ellen használíaték. Külö
nösen munkás volt a’ tengerparti elfoglalá
soknál , Bormeo-, Lequeitio-, Plencianál stb. 
kétszer legelső volt a’ törésen ’s a’ csatában 
négyszer sebesítteték meg. Ő volt, ki Irán
ban 1837. kezdetén a’ tüzes golyókat javas- 
iá Fuentarabia ellen. Néhány paraszttal és 
a’ legdurvább anyaggal kemenczét alkota ’s 
a’ szerencse sikerrel koszorúzá törekvéseit.

Herouart kapitány franczia létére is e- 
gészen idegen az udvar’ mesterségeiben és 
senki előtt nem tud bókolni. 42 éves, G láb 
magas, és testi ereje rendkívül nagy.

VII. Don Káinon Cabrera.

Don Carlos’ számos párthívei között ta
lán senki sem aratott összehasonlítólag több 
dicsőséget vitéz tetteiért mint don Ramon 
Cabrera. Ő egyházi hivatalra volt szánva ’s 
Saragossában tanult. Gyengéd anyja szívből 
kiváná, hogy szerzetbe lépjen, de mivel gon

dolatai mindig a’ hadon csüggtek ’s roya
listái gondolkozása volt, nem emelkedheték 
diaconusságnál fölebb. A’ forradalom’ kiü
tésekor felliagya stúdiumaival ’s hadnagyi és 
segédnöki helyet kapott a’ royalistái önkény- 
teseknél. Ezen testület’ lefegyverzése ’s más 
helyben nem hagyhatta szabályzatok a’ dón 
carlosliozi áímenésre bírták. Zumalacareguy- 
nak mutatta be m agát, ki vonakodott neki 
tulajdon vezérlést átengedni, ’s ekkor Cab
rera visszatért Arragoniába.

Azonban 1835. elején néhány pártosival 
előjárulni látjuk őt. Először is Ouilez csat
lakozott hozzá, ki szinte csekély erővel bírt. 
De seregeik gyorsan szaporodván ’s elegen
dő élelem’ hiányában szenvedvén, elváltak 
ismét egymástól.

Cabrera rendkívüli buzgósággal folytató 
ügyét, de Herve báró tábornokkal egyesült 
’s néhány hónap múlva egy irtózatos sereg
nek parancsoltak, mellyel Alsó-Arragohiát ’s 
Valencia’ egy részét befutották. De Herve’ 
halála után, kit a’ christinók megfogván a- 
gyon lövettek, ő lépe annak helyébe ’s bri
gád tábornokká nevezteték ki.

Ámbár gyors mozgásai által mindig fé
lelemben tartá ellenségeit , kik soha sem 
tudlraták hol fog előrohanni, mégis nemes 
ellenfélnek tartaték anyja’ megöletéseig (febr. 
16. 1836) kinek egyetlen hibája az volt, hogy 
őt szülé. Ezen kegyetlenség igen felingerlé 
a’ fiút ’s iszonyú boszúrá ösztönző.

Köteteket kellene betölteniink Cabrera 
tábornok’ veszélyeit leírni vagy őt jeles pá
lyáján követni akarván.

Don Ramon Cabrera Toledoban születők 
jó  családból, de a’ melly nem legjobb kö
rülmények között élt. Most 30 körül van , 
közép nagyságúnál kisebb , setét arczszínii, 
fekete ragyogó szemű ’s fekete gazdag hajú; 
— rendesen igen egyszerű öltözetű ’s mint 
tábornok nem igen tiinteti ki magát. Bará
tai nagy tehetségű embernek hirdetik ’s ba
rátságát és nagylelkűségét igen emlegetik.

VIII. Ilon ßcronimo Merino tábornagy.

Ezen hires ember, ki ismeretesebb a’ 
„Merino pap“ név alatt, ó Castiliában szü
leiek szegény szüléktől, kik őtLennába kül
dők iskolába, hogy latinul megtanuljon ; de 
alig1 tett némi előmenetelt, midőn juliörzés 
végett haza hívták, Geronimo juhász maradt
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míg a’ helybeli (vellabiasi) pap meghalt; 
ekkor azt tanácsolák neki, folytassa tanul
mányait, hogy ezen helyre alkalmatos le
gyen. ő a’ cubas vendiasi öreg rectorhoz 
ment ’s 6 hónapi szorgalom után az egyházi 
rendbe lépett.

Nem csak gyülekezete, hanem a’ szom
széd faluk is mind igen szerelék. Jó tulaj
donságai között fölül állt hazaszeretete. A’ 
franczia-berohanáskor csendesen folytatá hi
vatalát, míg egy csapat franczia dragonos 
beütött lakába, öszvéreit elrablá ’s midőn 
megtagadta nekik egy alacsony szolgálatot 
tenni, öt agyon lövéssel fenyegető, de utóbb 
csak sanyarú testi büntetést szabott reá. Ez 
elhatározá jövendő sorsát. Nyomban elszö
kött a’ hegyekre, híveit összegyűjtő, a’ men
nyire leliele fölfegyverkezteté őket ’s Bur
gos’ vidéke lön tettei’ nézőhelye. Azoknak 
története ismeretes!) mint hogy itt felhozan- 
dók volnának.

A’ háború’ végekor ezredesi rangot ka
pott, de egyházi hivatalához hű akarván ma
radni, kanonokká tétetek a’ valenciai ka- 
thedrálnál. De némi vita miatt viszszatért 
hajdani gyülekezetéhez, hol 1821-ben élt, 
midőn a’ constitutio-elleni zaj kezdődött.

VII. Ferdinand’ halála után többször 
fegyvert kelle elvei mellett rántania. Már 
oct. 13, 1833, tehát két héttel Ferdinand’ ha
lála után, fegyveresen állt ö ki önkénytesei- 
vel a’ síkra ’s don Carlost kiáltá ki, de 
Sarsfieldtöl emberei’ elszéleszíésére kénsze- 
rítteték. Merino’ kalandjai a’ regényessel 
határosak. A’ baski tartományokban Zuma- 
lacareguyhoz csatlakozott ’s lényeges szol
gálatokat tön , míg lórugás által arra tovább 
alkalmatlanná tétetek. De utóbb teljesen ki
gyógyult ’s most mint tábornagy van az in- 
fans’ tiszti karánál.

Merino soha sem követelt magának ha
di ismereteket, de jeles pártvezér. Népsze
rűsége végtelen a’ két Castiliában ’s a’ föld’ 
népére senki sem gyakorol olly befolyást 
mint ö.

Merino nyílt, őszinte, nemes lelkű ’s fé- 
lelemtelen, sok zaklatást türrri tudó, keveset 
alszik ’s azt akárhol teszi. Az ágy nem az 
ö kéjczikkelye, ruháit ritkán veti le. Ruha
tára egy öltözetből áll, ’s ez okból nagy 
podgyász által soha sem tartatik hátra. Ren
des ruházata egy igen meleg, fekete színű

„Zamarra“ (ködmen), setét nadrág ’s teke
idomú kalap. Erkölcsei nem legfinomabbak, 
a’ csin (Eleganz) előtte egészen ismeretlen. 
Rangját semmi külső jegy el nem áru lja ; a’ 
mértékletességben példányul szolgálhat; víz 
egyetlen itala, nem is dohányzik. Mind a- 
zon sok zsákmány’ daczára, melly kezén ke
resztül m ent, szegény maradt. 60 — 70 év 
között áll ’s egészen hasonlít a’ régi spanyol 
parasztokhoz. A’ mellett rendkívül munkás 
’s szemeiből a’ tűz egyre villog.

XX, Don Pablo Sanz,

Sanz korán hadi pályára szánta magát; 
1821-ben Iraltes báró alatt szolgált a’ had
seregnél ’s 1823ig ott maradt, mikor liad- 
nagygyá lön ’s a’ 3dik sor-ezredhez áttéte- 
ték. Utóbb Zuinalacarreguyval szolgált a’ 
2dik könnyű gyalog ezrednél. Ferdinand’ ha
lála előtt Quesada’ vádjára letéteték. Ekkor 
haza tért Biscayaba ’s midőd Yerasteguy ez
redes királynak kiáltá ki dón Carlost, ezen 
tiszthez csatlakozott. Alig tudta m eg, hogy 
hajdani fegyvertársa a’ earlista hadsereg’ ve
zérévé lön , ’s azonnal hozzá sietett. Zuma- 
lacarreguy csak hamar rá is bízta a’ 6-dik 
navarrai ezred’ kormányozását, és itt Sanz 
hamar kitüntette magát. Az amesconsi csa
tában arczon löveték ’s annyira elrútíttaték, 
hogy barátai sem ismertek reá. 1835^ben 
lnigádossá neveztetvén, Bilbao’ ostrománál a’ 
kémlő sereg’ egy osztályát vezérlé, melly 
a’ casíajandai hid ’s a’ város közötti halmo
kon állt. Azon híd kulcsul szolgált a’ car- 
listai hadsereg’ állásához ’s a’ christinók min
dent megkísértettek annak elfoglalására, de 
Sanz legvitézebbül és sikerrel védte.

Don Pablo Sanz 40 és 50 év között 
á ll, igen heves mérsékletii, de jó tiszt, no
ha sokan szemére hányják hogy sokat tart 
a’ felüleges pontosságra. Közép nagyságú. 
inkább sovány mint vastag, de erős testű és 
munkás. Ruházatában, valamint magavisele
tében, igen egyszerű. —

A  a ö  n e a t ’ p h y s i c a l  h e l y z e t e  
J E js sa h -  A m e r i k á b a n .

Az egyesült-státusok’képének egyik leo- 
bélyegzöbb ^vonása kétségkívül ama’ válto
zás, melly ott a’ jó llét’ következésében az 
asszonyok’ anyagi so rába ’s pbysicai helyze
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tébe hevítetett. A’ férfiú’ keresménye csa- 
láda’ eltartására elegendő lévén, az asszony
nak egyél) dolga nincs, mint a ’ házra felii- 
gyelés; mi is még nagyobb haszon gyerme
keire , hogysem magára nézve. Már ma az 
angol-amerikaiaknál kivételt nem szenvedő 
szabály az, hogy az asszony minden durva 
munkától megkímélt essék, jelesen pedig, 
hogy semmi terhet ne liurczoljon. így az 
asszony ment lévén minden, gyenge alkotá
sával össze nem férő, foglalatosságoktól, ment 
egyszersmind amaz undorító rútságtól ’s ot
romba termettől is, mellyeket másutt a’ sze
génység és fáradság ruháznak rá. Itt min
den asszonynak valamint arcza, iigy visele
té is dámát/ mutat. Itt minden nő úri asz- 
szonynyá van mivelve ’s igyekszik is annak 
látszani. Hiában keresnél az angol-ameri
kaiak közt, a’ sz. Lőrincz’ torkolatjától e 
gész a’ Missisippiéig egyet amaz undorító 
lények közűi, kik csak a’ pliysiológokra néz
ve nőneműek, ’s minőkkel a’ mi városaink 
bővölködnek, — vagy egyet amaz éktelen 
debellák közűi, minőkkel nálunk a’ boltok ’s 
faluink’ % része tele vannak. Az első typust 
sehol sem fogod feltalálni, kivévén a’ sze- 
recseneknél és indusoknál; ’s a’ másodikra 
a’ canadai francziáknál, vagy pensylvániai 
németeknél fogsz akadni csak, mert ezeknél 
az asszony legalább is dolgozik annyit, mint 
a’ férfi. Az angol fajnak egyik dicsősége az, 
hogy a’ férfinak az asszonyon való elsőbbsé
gét lassan lassan mindenütt, menynyire csak 
lehetett, a’ szerint magyarázta, hogy a ’ 
legfáradságosb munkákat egyedül a’ férfiú’ 
számára tartotta fenn.

A’ férj és nő közti szövetség sokkal szen- 
tebb az amerikai napszámosoknál, mintsem 
az európai országok’ nagy részének városi 
polgárainál. Ámbár Amerikában a’ házas
ság’ saeramentumát kevesebb formalitással 
és pompával czifrázzák is fe l, mint nálunk ; 
’s ámbár ott a’ házassági kötél nem olly fel
oldhatatlan is , mint nálunk: azért ott még 
is a’ nősparáznaságok felette ritkák. A’ hű
tel en feleség valóságos k...ának tartatnék; 
minden férfi, ki valamelly asszonyt elcsá- 
bítna, vagy kiről tudnák, hogy törvénytelen 
hajlandóságot táplál, azonnal ki lenne á t
kozva a’ nép’ lármájától. Az egyesült-stá
tusokban, még a’ dolgozó osztálynál is, a’ 
férfi sokkal tökéletesben érti az erősb nem’

kötelességeit a’ gyengébb nem iránt, mint
sem egy része a’ franezia városi lakosság
nak. Az amerikai mesterember, vagy bérlő, 
nemcsak minden fáradságos munkától, min
den tisztátalan foglalatosságtól kíméli meg 
feleségét, mennyire csak .lehet; hanem még 
iránta ’s átalában minden asszony iránt olly 
megelőző szívességeket is mutat, minők a’ 
mi embereinknél ismeretlenek, kik pedig né
mi lelki műveltséggel, sőt némi tudományos 
neveltséggel is szeretnek dicsekedni. Az 
egyesült-státusokban, köz helyeken és fi
ion, a’ férfi, bármi talentumai ’s érdemei 
legyenek is , semmi megkülönböztetésben 
nem részesül; számára semmi elsőbb hely, 
semmi különös udvariság nem mutattatik; 
minden ember egyenlő. De az asszony, bár- 
melly állapotú’s értékű legyen is férje, biz
tosítva van a’ felől, hogy iránta mindenki 
tisztelettel ’s figyelemmel lenni köteles. Az 
olly ország, hol az asszonyokkal így bán
nak , bizonyára nemcsak egy új világnak, 
hanem egy jobb világnak tekintetét is mu
tatja.

FrancziábúI Fábián Gábor.

JFalconn UKatteo.
K or* tö rténet.

Ha az utazó Porto Vechiot elhagyja ’s 
Corsica’ belsejébe nyomul, a’ lapály’ kopár 
hegyháttá való sebes emelkedését veheti 
észre. Mintegy három órányi az odavezető 
ú t, az ösvény rögös és keskeny, nem ritkán 
magas sziklacsúcsok által, mellyeket kike
rülni kell, elzárato tt, itt-ott mély örvények
től áthasított. ’S ha mind ezzel az utazó 
ínegkiizdött, a ’ hegyháton sűrű bozótra akad, 
melly leginkább azon korz juhászok’ mene
dékhelyéül szolgál, kiket mi gonosztevőknek 
nevezünk. Szükség itt megjegyezni, hogy 
a’ korz gazda ritkán, vagy épen nem trá 
gyázza termő földeit, hanem inkább a’ ká
rászt’ egyik oldalát meggyújtja, mi mellett 
megtörténik, hogy a’ láng kelletinél túlcsap. 
Azonban ez Corsicában nem újság. A’ vetés 
még a’ hamuval trágyázott porhanyó földben 
is kikel, az aratás jutalmas — egyebet itt 
nem óhajtanak. A’ gabonaszárról csak a’ ka
lászt szedik le, mi mellett a’ hanyag munká
soknak nem kell hajlongani; azonban a’ fák’ 
’s bozót’ töveit nem emésztheti meg a’ tűz,
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’s így a’ következő évben újra kihajtanak , 
néhány év után pedig folytonos növekedés 
által nyolcz lábnyi magasságra emelkednek, 
’s az úgy nevezett — maguis — bozótot ké
pezik, mellyen csak éles fejsze’ segélyével 
hat keresztül az ember.

A’ korz gonosztevő ’s gyilkos többnyire 
ezen bozótot keresi — ’s ha nem feledett el 
magával hozni lőszereket, itt békén élhet. 
Ruhája, nadrágon ’s mellényen kívül, több
nyire süveggel ellátott köpönyegből á ll, 
melly madracz ’s takaróul szolgál. Mint em
lítők, az ide menekvő bátorságban van, mert 
üldözői hasztalan is keresnék, — ’s hacsak 
lőporért Porto Vechioba menni nem kényte- 
leníttetik, ritka eset, hogy valaki a’ törvény
szék’ hatalmába essék, miután élelmét cse
kély áron nyerheti meg a’ hegyi lakosoktól.

A’ múlt tized’ első éveiben az említett 
bozóttól negyed órányira bizonyos Matteo 
Falconn lakott, ki nemes ember létére gaz
dagnak tartatott, mert juhnyájai ’s földei öt 
minden szükségessel ellátván, nem kelle 
dolgoznia. Matteo legfelebb ötven éves volt; 
alacsony törpe termete, holló göndör haja, 
sasorra ’s nagy fekete szemei, különös sa
játságos ellenkezésbe liozák finom vékony 
ajkait ’s olajszínzöldbe vágó arczszinét. Az 
egész vidék’ első lövésze v o lt, habár Corsi
ca szinlolly gazdag vadásziban mint Tyrol 
vagy Sclrweitz. Golyója mindig talált, — ’s 
oily példáit adá ügyességének, mellyekneki 
nagy tekintetet kölcsönzőnek. Épen olly biz
tos barát mint félelmes ellenség, leereszke
dő mindenkihez ’s alamizsnákat osztogató volt. 
Az a’ hír szárnyalt, mi szerint ö több év e- 
lőtt'nem egyenes úton adott ki egyik vágy
társán, kinek azonban hatalmas rokoni vagy 
baráti nem lévén, békén élhetett. Matteo 
nőül vévé Giuseppáját, ki tőle egymás után 
három leányt szült — ’s utoljára egy fiút, 
kit mint családa’ utólsó csemetéjét ’s remé
nyét, Fortunatonak keresztelt. A’ három le
ány jól ment férjhez, melly annyit tesz, 
hogy Matteo szükség’ esetében gyilkaikra ’s 
puskáikra számolhaía. A’ fiú mintegy 10—12 
éves volt.

Egy, őszi napon már hajnal’ hasadtával 
elhagyá Matteo nejével együtt lak á t, nyá
ja it, a’ bozóttól körülkerített mezőn legelő
ket, megtekintendő. A’ kis Fortunato szíve
sen követte volna őket, de a’ í.ely’ távol

sága az ellenkezőre bírta atyját, — ’s így 
Fortunato honn maradt.

Néhány óra tölt el a’ szülök’ távozása 
után, ’s Fortunato egyik’ fának árnyékában 
hasalva nézdelé a’ kék hegyeket, míg gyer
mekes gondolati a’ vasárnapi ebédre emlé
keztetők, mellyet nagybátyjánál, a’ kapo
rálnál*), izlelend. Ezen gondolatiból puska
lövések ébreszték fel , mellyek koronként 
mindig közelebbről jövének. A’ gyermek fel- 
ugrék helyéről ’s mindenfelé mereszgeté sze
meit, míg a’ házhoz vezető gyalog ösvényen 
egy embert födöze fel, kinek kúpalakú sap
kája benne hegyi lakót ismertete. Szakálla 
hosszú volt, ’s rongyokkal befödött testét 
csak puskája’ segedelmével emelheté tovább, 
czombjába lőtt sebe miatt.

A’ sebesült szinte gonosztevő va la , ki 
lőszerek’ szüksége által a’ városba menni 
kényszerítteték, visszatértekor azonban egy 
csapat katonaságtól üldözőbe vétetett, melly 
előtt, mint a’ rövidebb utak’ ismerője, bizo
nyosan megmenekül, ha kapott sebe nem tar
tóztatja. — Midőn Fortuna tót megpillantá, 
összeszedé minden erejét ’s felé sietett.

,Te vagy Matteo Falconnak fia ?*
„Igen.“
,Én Gianetto Sanciero vagyok, a’ sár

ga gallérosok üldözőbe vettek. Rejts el ,
mert tovább nem lehet....... *

„Mit mondana atyám, ha engedelmenél
kül megtenném azt.“

.Dicsérni fog.*
„Az még utóbb válik el.“
.Rejts el, mert sarkamban vannak.*
„Várj atyám’ hazajötteig.“
,Én nem várhatok; siess vagy éltedbe 

kerül.*
„Fegyvered nincs megtöltve, zsebeid ii- 

resek“ szóla Fortunato egész hidegvériiség- 
gel.“

.Gyilkomat azonban nem kerülöd ki.* 
„Náladnál fürgébb vagyok“ ’s ezzel se

besen egy oldalugrást tön.
,Te Matteo’ fia nem vagy, különben a- 

tyád’ háza előtt nem hagynál elfogatni.*
A’ gyermek megindulva látszék lenni. —

*) Kaporalnak Corsicában családi viszonyok, va- 
gyonosság ’s személyes tulajdonok által nagy ha
tást gyakorló férfiú neveztetik. Ősi idők óta a' 
korzok öt státusra osztatnak : nemesekre ( kik 
vagy magnifici vagy signori-nak neveztetnek ) 
kaporalokra, polgárokra, népre ’s idegenekre.
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, ,Mit adsz, ha elrejtlek“ szála Gianettohoz köze
lítve.

A’ száműzött öve’ zsebéből egy tallérból álló va
gyonát vouá k i,  ’s a’ gyermeknek nyújtá. Fortunato 
mosolygva fogadá el a’ pénzt — ’s hamarjában ,a’ ház 
mellett álló szénakazalban nagy lyukat vájt, Gianet- 
tot abba bújtatá ’s szénával annyira beledé, hogy 
csupán egy kis szeleid rés maradt éltetéséül'. Hogy 
a ’ kazal meg ne vizsgáltassák, egy csellel é lt, mi 
szerint a’ kazalra a’ nem rég megkölykezett macskát 
dobá fe l, általa a’ kazal illy állapotban való léteiét 
akarván bizonyítni. Az úton látható vércsöppeket por
ra l fődé, ’s miután szorgosan körülnézte volna ma
gát, ismét az árnyékba ült.

(Vége következik.)
Nagy Illek.

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

Jul. 31. K é t  K l í n g s b e r g .  — Tetszést nyert 
élénk előadás.

Aug. 1. T ü n d é r  v i l á g i  l e á n y .  A’ sok sze
rep-változtatás miatt, sok hibával és kevés tetszéssel 
adatott. * * *

Aug. 2. V i l á g ’ d i v a t j a .  Károly’ szerepében 
László’ megbetegűlése miatt Hartha. Nem lehetett kí
vánni , hogy a ’ darab tökéletesen adassék ; azonban 
Lendvay (Váry őrnagy) némi elevenséget hozott a’ 
já tékba , melly egyébiránt egészben véve is ez előtt 
többször a’ jobbak közé volt számítható. Most Lend
vay után Szenípétery (Világosvári) ’s Déryné (Szép- 
pataky Paulina) ’s Telepy menték meg az előadást a’ 
megbukástól , ki a’ ravasz együgyű inast, M iklóst, 
ha nem olly jó l is mint Megyery, de legalább mulat- 
tatólag adá. A’ csinos Lipcsey K lára általában bá
tortalan és gyenge volt Louise’ szerepében.

Aug. 3. A’ p á r i s i  n a p l o p ó .  Lenilvayné a ’ 
naplopó’ szerepében élénkebb és genialisabb mint va
laha ; de míg a ’ többi játszók gyakran akadoztak , ő 
nem ritkán stilizált (így nevezik színészeink, midőn 
valaki tulajdon szavaival mondja el szerepét). ’S et
től őrizkednie kell.

Aug. 4 . A n g e l o .  Itudolfo’ szerepében Lend
vay helyenként (a’ harag és boszúállás’ pillanataiban) 
jó ; de különben többször megrótt hibáival. Lendvay- 
né egész szenvedélylyel adá Bragadini Katalint s olly 
szerencsével , melly diadalmai közé számítható. Sze- 
retnők őt egyszer Thisbe szerepében látni. Fáncsy 
a’ gaz Hornodéit sokkal jobban, mint ez előtt s mél
tán megtapsolva. Laborfalvi 11. Thisbét jó l. Angelo’ 
szerepére régi észrevételeink állanak. Egyébiránt 
az egész előadás dicséretes. .

E g y v e le g .
P á r v i a d a l .  Egy olasz nem es, ki életében ti

zennégyszer verekedett meg azon kérdés m iatt: ki 
nagyobb költő, Daute-e vagy Ariosto ? midőn halálos 
ágyán gyóntatója szelíd szemrehányást tenne neki ve
szekedő term észetéért, megvallá, hogy a’ nevezett 
két iró’ munkáit soha sem olvasta.

S z ín in g a z g 'a tó  é s  s z í n é s z e k .  Londonban a’ 
conventgardi színház’ színészei igazgatójoknak , Ma- 
cready úrnak, az angol drama körüli érdemei’ elisme
réséül egy ékesen dolgozott ezüst tányért ajándékoz
tak. Ritka viszony színészek és színigazgató k ö zö tt!

K ézírások1 árverése. Béosben egy nem ré 
giben tartott árv esnél következő áron kelt el né
hány híres kéz írás: Luthernek egy levele három száz 
(tou ; egy kézirat Schillertől hat fo rin t; egy levél 
Erasmustól huszonöt forint; egy levél Mozarttól hu
szonöt f r t ; egy levél Rousseau J . J - tó l harminczkét 
frt;  egy levél II. Fridriktől tizenegy for.; egy levél 
Goethétől kilencz forint; egy aláírás Napóleontól ti
zenöt forinton.

C z ím . A’ mostani sultán’ status-czíme : Világ
hódító , földteke-hordozó , század’ hőse , isten’ segé
d e , királyok’ k irálya, Persia és China’, kelet és 
nyűgöt’, hét clima’ u ra , thron és ország-ajándékozó, 
leghatalmasabb uralkodók’ menedéke, Salamon’ gyű
rűjének birtokosa , mostani világ’ Sándora, nagy k i
rály  , kinek mások csak ajtón állói lehetnek, isten’ 
árnya e’ földön stb. A’ sultán maga a’ nagy vezért 
így nevezi: ország’ fénye , győzhetlen harczoroszlán, 
Salamon’ ministere. Minden udvari tisztviselő’ czíme : 
első a’ hozzád hasonlók közt.

F a m e t s z é s t  p ó t l ó  t a l á l m á n y .  Bizonyos 
B o r n e  nevezetű férfiú egy olly találmánynyal állt 
elő , melly aligha alkalmatos nem lesz a’ fametszés’ 
egész kiküszöbölésére. Elkészített gipsz a’ sima ércz- 
lapra öntve teszi azon anyagot, mellyre a’ művész a’ 
lerajzolandó tárgyat aczéltűvel bevési, melly rajz a -  
zonnal érczbe öntetik , — a ’ miből látható, hogy itt 
egészen megvan azon munka és költség kiméivé, 
melly a’ fán levő rajzolat’ kimetszésére szokott for- 
díttatni.

K iig -uB i f e l í r á s o k .  Sir W illiam Betham mi
napában a’ kir. irlandi társaság előtt egy értekezést 
olvasa az eugubi fölirásokról, mellyek Gnbbioban 
Olaszországban hét ércztábláu maradtak fön, ’s 1444- 
ben találtattak egy ó templom’ kriptájában kiásás
kor. Közülök öt tábla ó etruski módon van írva 
jobbról balra, kettő  pedig római módon, balról jobb
ra. Ugyanakkor más két tábla is ta láltaték , mellyek 
lőOSben Velenczébe küldettek , de onnan többé nem 
kerültek vissza. Sir William Betham megmutatni tö
rekvők , hogy az ó etruski nyelv egy az iber-celtá- 
v a l, az irus (irlandi) nyelv pedig, mint ma beszélte
t ik,  egyetlen kulcsul szolgál azon fólirások’ megma
gyarázásához, mellyen annyi tudósnak törekvése szen- 
vede hajótörést. Fölolvasá a’ társaságnak a’ hatodik 
és hetedik tábla’ fordítását, és pedig a z é r t, mivel 
igen érdekesek, a ’ m á g n e s t ű  és  c o m p a s z ’ h a s z 
n á l a t á t  e m l í t v é n  me g  a ’ ha j  ó k á z á s n á l  ’s a’ 
b r i t  s z i g e t e k ’ f ö l f e d e z é s é t  a’ r é g i  e f r u s -  
k o k á l t a l .

IB ó g i s z í n h á z .  Texier egy rég i, de egészen 
épen maradt színházat fedeze föl Aspendus városban 
Pamphyliában. A’ színpad két sor joniai ’s corinthu- 
si oszlopokkal ékesítve veres erű fehér márványból , 
a ’ párkányozat a’ leggazdagabb szobrász munkával. 
Öt ajtó vezet az 'épület’ belsejébe; a’ födél fából volt 
’s ez és a’ színpad között tér hagyaték a’ gépelyek’ 
számára. Az építés’ minden apróságai föntartattak 
a különböző helyekre bevésett fölirások által. Aulus 
Curtius Crispinus volt az alapító. Zeno az építő 
mester. .

ESésji s i r .  Nem régiben egy sir nyittatok meg 
Athénében, mellyben egy nőszemély’ tetemei feküdtek 
k é t, neki csípőig érő ezüst gyertyatartóval, gazdag 
virágfuzérrel aranyból, hét arany gyűrűvel s eze
ken metszett drága kövekkel, és egyéb drágaságokkal.

Az A thenaeam ból hetenként k é tsz e r, úgym int csütörtökön és v a sá rn ap , je len ik  meg egy egy í v ;  tá rsá tó l,  a* Figyelm ezőből, minden 
kedden egy ív . Á ra  a* kettőnek helyken k ih o rd ássa l, 5 ft. c p . ; p o s tá n , nyom tato tt körítők alatt 5 ft. 48 kr. cp. V elinpéldánt ok félévenként 
k é t  forin ttal drágábbak. Évnegyedenként is válthatn i példányi o f .  „0  és postán  3 flon . K iadó hivatal P es ten , H atvani n lc z a ,594. szánt.

X y o m a t ik  i l u d á n ,  u ‘ m a g y a r  k i r á l y i  e g y e t e m ’ B e tű iv e l '
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Képtxö erő.

Az ember — e’ valóban csoda műve a’ leg- 
liatalinasb képzőnek, a’ legnőiesebb teremtő
nek, az ember, ki önmagának is sokban titok 
maiglan ; ’s ha saját magát akarná leképzeni, 
egészen át és kivizsgálni, ’s magában maga 
előtt mindent tisztára, az öntudat’ tökéletes 
egy pontjára akarna hozni; könnyen úgy já r
na , miként a’ bölcs mondja arról, ki a’ fölsé- 
gest akarná magának tökéletesen leképzeni: 
itt a ’ dicsőség (a’ fényözön), ott a’ sötétség 
fogná őt elborítani. — És mégis a’ bölcseség’ 
fő elve embernek: »Ismerd tenmagadat!‘ —

Az ember egy kis világ. így tartják ezt a’ 
philosophok. Én pedig azt tartom, ha e’ ta
pasztalati színvilág van értve: az ember még 
valamivel több is, mint kis világ: ő két egé
szen kiilönző világnak egyesítő pontja, mert 
benne érzem, látom egyesülve a’ roppant ta
pasztalati és végtelen szellemi világot, melly 
kettőhöz egyenlőn tartozik, ’s melly kettő ő 
benne szorosan egyesül. Nem azt mondom, mit 
többen jól mondtak , hogy emberben találliatd 
a’ föld’ növényeit és állatait, a’ csillagos, 
tiszta derült és a’ fölleges borult, villámló,

dörgő eget: a’ szélvész’ förgetegeit, a’ hul
lámzó , zajgó tenger’ háborúit, a’ piruló haj
nalt beköszöntő reggelén és búcsúzó alkonyán, 
a’ fellövelő, sugarait világítva, hevítve szóró 
napot, az éj’ szelíd királynéját, vagy komor, 
sötét rémképét: hogy mind ezt föltalálhatd 
emberben, ember’ különféle tehetségeiben, 
ereiben, indulataiban és cselekvéséiben egye
sülten mind azt , mi a’ természetben elszórva 
találkozik ; ezt nem mondom , de azt talán jól 
mondom, hogy emberben határozódik a’ ta
pasztalati , emberben kezdődik a’ tapasztalat
fölötti, a’ szellemi világ. Ő magában foglalja 
a’ végest ’s benne tökélítve áll, de meg nem 
állapodik; magában foglalja ö a’ végtelent, 
’s ezt magában tökélíti, de ki soha nem merí
ti, ’s e2 teszi aztán, hogy az ember önmagá
nak tisztán és egészen, tökéletesen át nem 
vizsgálható , kfnem üríthető.

Az ember önmagában, öntudatában két 
különböző sőt ellentétü, egymással küzdő, 
mégis ő benne szorosan egyesült természetet 
lel: az anyagit és szellemit ’s ez utolsóban 
ismét egy alsóbb — állati — és egy fölsőbb 
rendüt, mellyet csak isteninek nevezhetünk; 
az anyaginak test, tagok, alkat ’s idom tu-
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lajdonai, az alsóbb rendű szelleminek érzékek, 
ingerek és ösztönök, a’ fölsőbb rendűnek 
gondoló, hasonlító, kiilönző , összítő, ítélő, 
szabadon határozó, cselekvő tehetségek sajá- 
tai. Ennél fogva fia ő a’ két rendű szükséges
nek,  a’ testinek, és a’ két rendű szelleminek, 
az ösztönöknek és elveknek ; fia a’ szabad
ságnak „ő a’ teremtés’ első fölszabadítottja“ 
— mond Herder. Fia ő az anyagnak és szel
lemnek , a’ végesnek és végtelennek , a’ rom
lottság’ és romlatlanságnak, a’ halálnak és 
életnek, az enyészetnek, és lialhatlanságnak.

Szellemi természetére, először az állati, 
majd az eszméi és erkölcsi világhoz tartozik. 
Annál fogva az úgynevezett oktalanokkal l á t , 
hall, szagol, ingereltetik , és ösztönöztetik, 
érez, mozog, képzelg; ennél fogva azokon 
fölül emelkedve, gondol, Ítél, akar, határoz, 
választ, képz, beszél és pedig önként, sza
badon. Benne a’ szükséges és szabad, a’ 
kénytelen, és önkény, függés, és független
ség egyesül.

Létezetét a’ csupa állat érzi, az ember 
tudja is, és létének idomot maga képez, ido
mot a’ szépség’ ecsetével. A’ csupa állat nem 
tekint föl az égbe. „Az állat legörbült rab
szolga“, mond ismét Herder. Nem sejti a’ vég- 
hetetlent, ’s nem imádja azt; léteiét az ösz
tön’ szolgálatában, melly rajta ellenállhatlan 
uralkodik, éli le és leheli ki. Égbe egyenest 
csak ember tekinthet, reményt szikrázó sze
mekkel , ’s szíve tele sejtésekkel, és vágyak
kal, lelke a’ legbizalmasb hittel emelkedik föl 
a’ véghetetlenlrez, nem annyira vizsgálólag 
mint imádókig, ’s e’ sejtéseit, e’ tiszta vá
gyait, e’ bizodalmas hitét megszenteli majd a’ 
tökéletesen kifejlett, elveihez hűséges ész.— 
Ember előtt ezer pálya nyílik, itt virágos, 
ott tövises , mellyek közölt szabadon választ, 
’s a’ mit választott, szabadon hagyja el és 
szabadon tér másra á t ; nem is mindig a’ vi
rágoson , gyakran a’ tövisesen lépdez , mi
ként az állati vagy isteni szellem által en
gedi magát vezettetni, ’s inkább az egykor 
hervadhatlan virágokat terülendő tövisesen ha
lad, bármi üo’ygyel és bajjal, mint a’ most 
ugyan hervadható virágokkal liintetíen, de 
melly utóbb kiirthatlan töviseket termend. De 
e’ szabad bukdácsalatában tévedezhet is, sőt 
egészen el is tévedhet, ha magát a ’ föntebb 
rendű szükséges, a’ szellemi által, azáltal 
mit isteninek, mit igaznak és szentnek neve

zünk, vezéreltetni makacs, vagy gyáva; ha 
függetlenségét inkább szereti a’léha puhaság’ 
ölében, mint a’ rend és törvényszerű függést, 
a’ közczélszerű munkásság’ izzó ’s izzasztó 
pályáján, de a’ mellyen idve virul ’s boldog
sága alapszik. — Csak ember tud úgy téved
ni, olly mélyen bukni, úgy elfajulni, a’ go
noszság’ bolondságába úgy elmerülni, miként 
semmi állat nem: ő tud az igazságra, ő az 
előnyre ellenkező szint ruházni, ’s megfor
dítva; ő tud csalni, csalódni, csalatkozni„ és 
csalattatni, nemcsak tudta ’s akaratja nélkül; 
de tudva ’s akarva is. Semmi állat sem falja 
saját mását csupa nyalánkságból, sem nem 
kínozza , nem üldözi egy harmadiknak paran
csára, hanem ha erőszakos emberi kéz, mes- 
terkélés fajította el, ’s azt teheti, teszi az 
ember tudva ’s akarva, szabadon. Szóval: 
semmi állat sem tud úgy vissza élni erejével 
és tehetségeivel, miként az, kiben a’ szabad
ság’ önkényre fajulhat, hogy dühöngjön. — 
Csak ember tud úgy szeretni, olly liü állhatos 
lenni, úgy élni és haln i, miként semmi állat 
nem: az ő viszonyai, mellyeket a’ természet 
alapít, a’ teremtő megszentel, ’s az ember 
szabadon fűz és köt, egyetemesek, köztte és 
más lények között, a’ fölséges teremtőtől e- 
gész az alanti féregig; ő tud élni és halni, 
feledve magát, nemcsak egy rokonért, saját 
véréért, nemcsak egy személyért, miként az 
eb uráért, a’ vad kőikéiért, a’ félelem’ vagy 
vonzódás’ ösztönéből, hanem egész családért, 
a’ honért, az emberiségért, ismertekért és is
meretlenekért, élőkért és holtakért, a’ hű 
szolgáért és a’ törvényes fejedelemért, az 
igazságért, törvényért, előnyért, istenért, 
szerétéiből, hűségből, hálából, tiszteletből, 
religioból, önkényt, szabadon, elszántan. És 
meghalván, csak az érzéki világnak hal meg, 
él pedig a’ szelleminek, mellynek tagja lenni 
meg soha nem sziinend, egy tiszta láthatat
lan végtelen jobb világnak. — Ennél fogva, 
milly szép , milly gyönyörű és nemes, milly 
isteni lehet és tud lenni az ember, ha akar! 
De lehet és tud lenni az ember rút i s , és 
utálatos, alacsony és ördögi, mihelyest amaz 
lenni nem akar, mert csak ember tud elme
rülni a’ gonoszság’ örvényében, melly boldog
talanságának is örvénye; valamint másfélül 
csak ő tud fölemelkedni a’ véglietetlennek fo
galmára , imádására és hasonlatára, mellyből 
a’ boldogság’ örök forrása özönlik.
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Az emberi rútnak szinte mint az emberi 
szépnek, a’ rosznak szinte mint a’ jónak, a’ 
boldogtalannak mint a’ boldognak legközelebbi 
forrása magában vagyon az emberben, ’s lia 
eredetileg másból fakadoz is az, és másban 
lelendi teljes teljét, csak az ő saját fogékony
sága , az idegen befolyásnak elfogadása, sa- 
játítása siikerííheíi azt egyedül. És ez a’ ké
tes forrás, éz a’ bőség’ szarva, ez a’ Pandá
ra’ bűvös szelenczéje nem egyéb emberben, 
mint a’ miről szólni akarok, a’ képzerő , mit 
a’ kellenek Phantasiának neveztek, ’s mint 
minden erőt, jót ’s roszat, szépet és rutát, 
szelleműének, istenítenek, ugyan a’ képzerő 
sugalatára és segedelmével.

A’, képzelgés (imaginatio) a’ képzerönek 
leánya, alsó lépcsője ember’ szellemi termé
szetének, melly a’ színvilágnak érzékeinkre, 
ezeknek képzetünkre lett hatásából szárma
zik, mellyben emberrel osztályosok még az 
oktalanok; mert ezek is képzelgenek; álma- 
doznak a’ múltról, sejtik a’jövendőt a’ múlt
nak hasonlatára; azért várnak valamit, fél
nek valamitől, mi már velük, bizonyos körül
ményekben megtörtént; de nem szabadon kép- 
zelgnek az oktalanok, hanem szükséges ösz
tönből. Az ember pedig, ki nemkülönben sejt, 
álmadozik, vár, fél, fölebb emelkedik kép
zelgésében, mire őt természeti ösztöne kény- 
te ti, fogékonysága seg íti; ezt ő először nem 
különben az ösztön’ szükségéből, tudta ’s 
akarta nélkül teszi, a’ gyermekség’, a’ vad
ság’ állapotában, majd szabadon, elliatáro- 
zottan, tudva ’s akarva is teheti, ’s képzel
gése tárgya után tör, annak létesítésén mun- 
kálódik , hogy bírja azt.

A’ képzerőt, melly minden emberben meg- 
vagyon , csak hatás , szükség és érdek fejt
heti ki ’s teheti munkásságba ; de ha egyszer 
megindult, semmi nem akaszthatja azt meg 
röptében; mérsékelheti intézheti fönsőbb erő, 
inig fönsöbbségét rajta megtartani képes, de 
egészen el nem nyomhatja. És mit csinál em
berben a’ föltámadt képzerő ? azt, a’ mit neve 
mond: alkot, képz. Mit, miből és hogyan?

Mondám: az ember két külön világ’ e- 
gyesítő pontja; benne végződik az érzéki, 
benne nyílik meg a’ szellemi világ; rá  nézve 
az kiil-, ez belvilág; azt érzékeivel tapasz
talja, ezt öntudatával fogja föl; azt valódi, 
ezt eszméi ( re á l is  és i d e á l i s )  világnak is 
nevezik. Emberben e’ kettő csodálatos össze

függésben áll. Érzékeit ember a’ külvilág’ szi- 
nén jártatja: szemei ezerféle tárgyakon, a’ 
tárgyak’ ezerféle kiilönségein , egymásiránti 
viszonyain, a’ roppant ég’, föld’, tenger’ kü
lönféle tüneményein, változatain legelnek; 
füle különféle hangoknak, orra szagoknak áll 
nyitva, kezei, lábai tapasztnak ; szóval, érzé
kei embernek, akaratja, ’s tudta nélkül is 
folyvást foglalatoskodnak , tapasztalnak, ’s a’ 
Színvilág’ hatásait kiilünfélileg fogadják el. — 
A’ tapasztalt dolgok nem maradnak az érzék’ 
kiilkérgén; mélyen hatnak azok annak belvi
lágába, a’ lélekbe, ’s a’ külérzékeknek belér- 
zelmek felelnek m eg , ’s ezek és azok között 
természetes és szükséges a’ legszorosb egy- 
befiiggés: mit a’ szem lá t, a’ fül hall stb. azt 
látni, hallani látszik a’ lélek; a’ kiilérzékeken 
történt érdeklet érdekli a’ lelket, ’s benne 
hason érzelmeket gerjeszt, ’s ezek meg mind
annyi visszhangjai a’ természetnek. Innen a’ 
viszonlátás és viszonliallás. Minden, mi sze
med előtt elvonult, fiileden átliangzott, min
den, mi érzékeidet egyszer illeté, be van 
nyomva lelkedbe, annál mélyebben, minél 
érezhetőbb volt a’ hatás ; az egyszer átvonult, 
’s röpült tünemények, az egyszer elhangzott 
hangok, bár soha többé vissza nem térnek 
szemeid ’s füleidhez, hosszú időre élnek azok 
lelkedben, ismételve tűnnek azok ott elé, is
mételve hangzanak, bár zárva legyenek kül- 
érzékéid, ’s ekkor még inkább még hívebben 
és érdekesebben, mint mikor új tárgyaknak 
állanak nyitva. Magán vonul félre, az éj ho
mályát óhajtva, a’ megilletett, az érdeklett 
érzékű ifjú, hogy átvett képeit annál szaba
dabban ’s biztosabban idézhesse lelke’ elébe. 
És nézd, oh ember! itt nyílik meg előtted, 
tenmagadban a’ mindentudó istenség’ hason 
m ása: ő közvetlenül, minden külérzékek’ 
segítsége nélkül, tud — lát — hall — min
den t; te ezt nem tudod; de mit egyszer kiii- 
érzékeid által tapasztalál, azt már ezeknek 
segitségök nélkül is fogod tudni, lá tn i, hal
lani és pedig örök időkre. Melly gyönyörűn 
tükrözi lelke elébe a’ hanyatló aggkor gyer
meksége’ eleven, vidám képeit, ’s mélyen ér
dekelve kiált illyenkor föl: „Oh gyermeki ár
tatlanságom’ tiszta angyalai , hova maradtok 
ti! Az eltűnt Éden’ fájdalmas képzete!“

így áll részenként előtted az egész ta
pasztalt színvilág; ennek egyes, összes tüne
ményei, változékony idomai, viszonyai váltva 
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ballagnak, ’s ha képzeted tüzes, röpülnek ’s 
tűnnek lelked előtt el, miként az alkonynak 
jött ment árnyai. — A’ fölleges borult egű 
éjnek legsűrűbb homályában is, midőn kiilér- 
zékeid csak a’ vastag- sötétség-et tapasztják, 
lelked előtt derül nap, hold, ’s az ég-’ ragyo- 
g-ó csillagtábora ; a’ legtisztább és derültebb 
ég’ színén is láthatsz sötét, komor, villámló, 
dörgő föllegeket; a’ szárazon, teljes csendé
ben a’ légnek, láthatd a’ hullámzó, dúló ten
ger’ özönét, hallhatd annak zajongását, a’ 
szétzúzott hajók’ ropogását stb. Ez a’ telked
ben leképzett színvilág, melly sehol sem lé
tez valódilag. Ez az eszméi (ideális) színvi
lág. Ennek az egyszer látott ’s hallott érzett- 
nek ismételt új és új előállításában ösztön- 
szerűleg foglalkozik lelkednek az a’ tehetsé
ge, mellyet képzerőnek nevezünk, mert képz, 
elődbe képzi a’ tapasztalt dolgokat. Tehát te
remt is? Mégnem, csak másol még és utánaz, 
’s ezt teszi ő , te ne tudd, ne akard bár, de 
rajtkapliatd őt, ’s visszariaszthatod, vagy ma
rasztalhatod , ’s müve folytatását parancsol
hatod, ’s ekkor öntudattal képzesz. ’S ezzel 
jeleskedik ember az oktalanok fölött, hogy ő 
magát föllelni tudja; azt, a’ mit ösztönszerű- 
leg teszen a’ többi állattal, ő tudva ’s akarva 
is teheti, ’s nem fogja tenni, ha tenni nem a- 
karja, ’s ezt csak ő teheti így. Azért ment- 
hetlen vagy, oh ember! ha illetlent, ha ro- 
szat képzesz, ha tudtod ’s akaratod ellen kép
zett képeit képzelődnek rajtkapva a’ roszon, 
vissza nem lököd, sőt azokat tovább képzetni 
hagyod, parancsolod. Nem azért vagy mení- 
lietlen , mert képzelőd képz — ez az ő ter
mészete — d e , mert tudtod ’s akartadra képz 
ollyat, mi nem illik, mi nem szabad. — Az 
ember i t t , a’ földi képzetkörben főponton áll, 
’s annak ő koronája. Ő képzett ’s képző egy
szersmind.

De az ember itt meg nem állapodik. Ő 
nemcsak másol, nemcsak utánz, de alkot i s , 
tágasb értelemben teremt: bont, köt, ront, 
épít, külön választ, egyesít, idéz és távolít; 
körülményeket, viszonyokat, szövényeket, 
egész világokat állít elé, miilyeneket soha nem 
látott, nem tapasztalt; ’s itt már szoros érte
lemben munkál, és szabadon munkál a’ kép- 
zerő, teremt is, tágasb értelemben, nem sem
miből, de a’ neki nyújtott kelemből (Stoíf), 
mellyet ő képz, alakít, új és ismét új idom

ba ö n t; de neki valódi léteit nem ád , nem 
adhat. Ez nem az ő dolga. Guxmies.

(F o ly ta tása  következik.)

V á l t o z á s .

Nyugodt szemekkel néztem a ’ világot, 
Kihamvadott keblem hideg vala ;
Ha nyújta pályám illatosb virágot 
Élénk örömre nem bírt általa.

Vészben, borúban könyezetlen álltam,
Nem is kerestem írt, v igasztalást;
Egy gondolatban nyugtomat találtam : 
Megvetni a’ kéjt, tűrni a’ csapást.

Mint engem, annyi vész tengert sem éré, 
Sorsom’ panaszszal még sem kérlelém, —
Bár tetteimnek kéj lett volna bére :
Mosolygni is csak gyéren tudtam én.

Mindenki tudhat sírni és örülni,
Ezt kéjben, azt ha sorsa mostoha;
De bú- ’s örömben egykedvűleg tűrni 
Kevés halandónak tulajdona.

Én leggyakortább akkoron nevettem 
Midőn baj és öröm kerültenek;
Ha néha ollykor búsulóvá lettem,
Miért levék ? Okot rá  nem lelek.

'S egyszerre — szégyen érettebb koromra! -  
Mi tette illy zajossá keblemet ?
Elég erőm nincs lelki -nyúgalomra,
Megtörte azt egy titkos érezet.

Oh hölgy, hatalmasb mindennél felettem, 
Életbe mért vonsz Iángszerelmeden ?
Talán hogy a ’ sors, mellyet megvetettem, 
Mérges boszúját állja keblemen? —

Vachott Sándor.

V a l c o n n  M a t te o .
(Víg«.)

Kevés idő múlva tiszt által vezetett hat 
ember álla Matteo’ háza előtt. A’ tiszt Matteo’ 
távolróli rokona volt, Gamba T-iodore névvel, 
ki munkás és rettenlietlennek, ’s a’ száműzet
tek’ ostorának tartatott.

,Jó napot kis öcséin — szóla Fortunáié
hoz , — ugyan nagyra nőttél mióta egymást 
nem láttuk. Mondd csak öcsikéin, nem láttál 
egy embert erre menni?“

„Dejszen sok kell még ahhoz, mig bácsi
hoz hasonló’ nagyságú leszek’“ — szóla os
toba ábrázattal Fortunato.
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,Majd eljő annak az ideje is. Hanem azt 
szeretném tudni, nem láttál-e egy férfit erre
menni ?'«

„Nem láttam-e egy férfit erre menni?“
,Igen, igen; csúcsos kecskeliőríí sapká

val, veres-sárgás mellénynyel?1
„Csúcsos kecskebőríi sapkával, veres

sárgás mellénynyel?“ — kérdi ön.
,Igen mondom. Hanem felelj ’s ne viszo

nozd elélili minden szóm’.‘
„Ma reggel liácsi, a’ lelkész úr Pierroján 

nyargalt erre. Bezzeg barátságos volt, ’s a- 
tyám után is tudakozódott. Én pedig azt fele
lém neki, hogy........“

,Azt hiszem fiú, bolonddá tartasz! Még 
egyszer kérdem, mellyik utat vévé Gianet- 
tó ? Mi keressük öt ’s kezeink közé kell kap
nunk; szólj.'

„Mit tudok én Gianettoról; aztán mi kö
zöm is hozzá.“

,Ne hazudj , te láttad öt.'
„Hát kegyelmed bácsi, midőn alszik is 

lát ?“
,Te nem alvál semmirekellő, lövéseinket 

hallliatád.'
„Hát puska durrogásaiban bízik úgy ke

gyelmed. Apám pisztolyai is nagyobbat szó
lanák.“

,A’ manó üssön meg, semmirekellő gazfiú, 
te. Bizonyos vagyok benne, hogy Gianettot 
láttad, vagy tán dugva is tartod. Rajta baj
társim, kutassátok ki a’ kunyhót. A’ vércsöp- 
pek itt megszűnnek ; ő neki itt kell rejteznie.'

„Nem tudom mit mondand hozzá apám."
.Semmirekellő, te — kiálta Garnba, a’ fiú’ 

arczát megcsípve — tudod-e, hogy azonnal 
tizenkettőt veretek rád. Fogsz-e beszélni?'

Fortunato hangosan fölnevetett. — „Az én 
apám Falconn Matteo ; kegyelmed nem mer 
bántani."

,Cortebe vagy Bastiába hurczoltatlak, 
hogy ott a’ börtönökben kedved a’ hazudság- 
tól kipárologjon; megkötöztelek vagy fel
akasztatlak , ha Gianetto’ rejtekhelyét azon
nal meg nem mondod.'

A’ fin viszont felkaczagott „Matteo Fal
conn az apám!“

— Hadnagy úr — szóla egyik legény — 
nem jó lesz Falconnal újat huznunk.

Garnba maga is zavarodott volt. Lassúdan 
tanácskozott legényeivel, kik a’ kunyhót már 
kikutaták. Illyesmi ott hamar megtörténik,

mert a’ korz egy szobával bír, mellyben asz
talon ’s széken kivül csak puskák találhatók. 
Fortunato azalatt kényelmesen fütyürésze ’s 
gyönyörködni látszaték az idegenek’ határo
zatlanságán. — A’ legénység’ egyike a’ ka
zalba is szúrt néhányszor, de sem a’kazalban 
mozdulást, vagy a’ fiúban változást nem ve
vőn észre , megcsalatni liagyá magát.

A’ hadnagy szitkozódott, ’s mielőtt vég
kép elmenne, még egy próbát akart öcsesé- 
vel tenni.

,Kis öcsém — szóla nyájasan a’ fiúhoz — 
te víg fürge gyermeknek látszol lenni ’s a’ vi
lágon bizonynyal sokra viszed. L á td , ha ezt 
nem tekinteném, vagy atyádat akarnám szo- 
morítani, most elvitetnélek. De ezt nem te
szem — ’s épen ezért sem kellene tréfát űz
nöd velem.'

„No’s aztán."
,Én legénységemmel atyád’ hazajöttét 

megvárom. Ha majd neki az egészet elbeszé- 
lendem, vérig korbácsol.'

„Azt nem teszi."
.Vigyázz magadra , hogy meg ne bánjad. 

De légy okos Fortunato; én valamit adok 
neked.'

,,’S én bácsi tanácslom kegyelmednek si
essen, mielőtt Gianetto a’ bozótot elérné, 
mert akkor száját törölheti."

A’ hadnagy ezüst óráját voná k i , ’s lá t
ván a’ fiú’ ingerlékenységét, a’ fénylő aczél 
lánczczal szemei elébe tartá.

,Nézd kis csacsi, ha te illyen órával bír
nál, vasárnaponként Porto Vechio’ utczáin 
egész büszkeséggel sétálhatnál, ’s ha valaki 
kérdené tőled „ugyan kérem hány az óra" — 
te méltósággal elővennéd ’s odamutatnád.'

„Ha nagy leszek, úgy is kapok."
,Az is meglehet; de tudod-e, hogy a’ ka- 

porale’ fia már rég hordoz órát; az ugyan nem 
illy szép, de ő fiatalabb is.'

Fortunato felsohajta.
,Akarod-e az órát öcsikém.'
Fortunato félénken pillantott az ó rá ra , 

nem benső küzdés miatt, hanem tartott báty
ja ’ megcsalásától. — Garnba azonban igen 
nyiltszivüleg tartotta oda az ó rá t, mellyet a’ 
fiú még mindig tartózkodott elfogadni.

„De bácsi mért tréfál velem?"
.Istenemre mondom, az óra tiéd, mihelyt 

Gianetto’ hollétét megértem.'
— Fortunato mosolygott; de az úrátnem



veszté el szemei elől. Olly szép ’s tiszta volt 
az ; a’ nap’ sugarai olly nagyszerüleg játsza
nak ezüst kerületén , ’s a’ gyermek olly szép 
álmokba merült, hogy végre kívánságának 
nem állkata ellent. Kinyújta elfogadására jobb 
kezét, ’s halával a’ kazalra mutatott. — A’ 
hadnagy azt azonnal elérté ’s az óra — a’ 
gyermek’ kezében volt. A’ katonák felhányák 
a’ szénát, ’s néhány pillanat múlva, egy vér
rel födött ember tiint ki, gyilokkal kezében. 
Vérveszteségéből eredő gyöngesége olly nagy 
vo lt, hogy csekély ellentállása mellett a’ gyi- 
loktól megfosztaték ’s megkötteték. A’ bol
dogtalan a’ hozzá közeledő Fortunalóra veté 
dühösen haragos szemét ’s felkiálta: „nyo
moré k —  kölyök.“ Foriunato érzé, hogy a’ 
tőle nyert tallért nem tarthatja meg magának 
— ’s ezért visszadobá a’ fogolynak; de ez nem 
méltatá figyelmére, hanem jószivííleg fordult 
a’ hadnagyhoz: „Kedves Gamba, én nem me
hetek , vitessen be kérem a’ városba.“

.Néhány pillanat előtt nyélként iramodál. 
De semmi! annyira örülök fogolyléteden, 
hogyha a’ szükség úgy kívánná, magam is 
hevinnélek. Egyébiránt most hevenyében á- 
gakból ’s levelekből gyalog ágyat készíten
dőnk ; majd Prespolináí kocsira ülhetsz.'

„Igen jó. De kérlek ne felejtsetek szé
nát az ágyra tenni, hogy puhábban fekhes- 
sem."

Míg a’ legények a’ gyalogágyat készí- 
ték, mások ismét Gianetto’ sebei bekötésével 
loglalatoskodának, — Matteo a’ magúihoz 
vezető ösvényen jö tt le. Neje nagy zsák gesz
tenye teher alatt görnyedezett, míg férje két 
puskát tarta kezében, mert a’ korz férfihoz 
nem illik fegyverein kívül egyébbel terhelni 
magát.

Midőn Falconn a’ háza előtt levő kato
nákat megpillantó, azt Ilivé, hogy azok az ő 
elfogafására küldettek ki. Mind a’ mellett, 
hogy ő magáról mitsem tuda, mellyhez az ité- 
lőszéknek valami köze lett volna, de a’ korz 
mindig elővigyázattal szokott lenni, — ’s Fal
conn is fültevé magát erősen viselni.

.Asszony — mondá nejéhez — tedd le 
zsákodat ’s légy vigyázattal — Giuseppa á’ 
szerint cselekedett. Most puskáját válláról le- 
vevén, egyiket nejének a d á , a’ másikat pe
dig felhúzott sárkánynyal tartá ’s illy helyzet
ben háza felé lépdelt, azon elszánással, kö
zel egy kis bozótból sorba őket lelőni. Giu-
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seppa őt nyomban követé, mert a’ korz n ő , 
férjének puskáit tölti szükség’ esetében.'

A’ hadnagy zavarodott lön, Falconnt ezen 
helyzetben lejöni látván. „Hahogy, gondola 
magában , véletlenül Gianetto barátja vagy 
rokona, égy nem könnyen engddi őt nekünk 
á t , ’s bizonynyal még életembe is kerül, min
den rokonságunk mellett." — De bátorítva 
magát, elébe ment, őt régi barátjaként foga
dandó ’s a’ történtet elbeszélendő.

.Jónapot bajtárs, hogy érzed magad — 
szóla még távolról — én vagyok öcséd, 
Gamba.'

Matteo hallgatott ’s puskáját lassanként 
egyenes állásba liozá, hogy csője az ég felé 
volt irányozva, — inig Gamba azalatt hozzá 
érkezett.

,Buon giorno, Fratello, jó napot bátyám'
— ’s ezen szókkal kezét megszórítá.

„Jó napot öcsém", monda Matteo.
.Házadhoz jöttem, húgomnak jó reggelt 

kívánó. — Ugyan meleg napunk volt ma, de 
semmi! jó fogást tevénk: Gianetto kezeink 
közt van.'

„Hála istennek! szóla Giuseppa. Múlt 
héten lopott ismét tőlünk el egy fejő kecs
két."

— Ezen szavaknál Gamba könnyebben 
lélekzett.

„Szegény ördög" — monda Matteo — 
„igen éhes lehetett."

,A’ gazember oroszlánként védé magát — 
folytató a’ hadnagy — , két legényemen kívül, 
Chardon káplárom is agyon lő tte ; mi ugyan 
nem sokat tenne, mert hiszen csak franczia,
— hanem égy elbújt, hogy kis öcsém’ segélye 
nélkül, nem találhattam volna rá.'

„Fortunato ?“ kiálta Matteo.
„Fortunato!“ viszonzá Giuseppa.
,IgLii; — Gianetto, ott a’ kazalban rej

tezett, ’s csak fiad emlékeztete rá. De ezért 
nyilvánosan meg fog dicsértetni ’s ajándékoz- 
tatni. A’ te nevedet i s , bátyó, tisztelettel fo
gom említeni a’ kormányszékhez terjesztendő 
tudósításomban.'

„Átkozott! mormogó Matteo — ’s Gom
bával házáig ment, hol már Gianetto, az á- 
gyon fekve, viendő vala. Midőn Matteot meg
pillantó, megvetőleg mosolygott, elfordult’s 
megalázolag mondá: átkozott légyen egy áru
ló’ háza!"

— Csak hasonló helyzetben létező ember
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mondhatá ki ezen szókat Matteora irányozva, 
mert bizonyos lehete halála felöl. De Mat- 
teo ma borzasztó nyugalommal volt ’s hall
gatott.

Fortunato ezen pillanatban jőve ki a’ ház
ból, kezében tejes poharat tartva, melylyel 
Gianettot akará megkínálni. „Távozzál tő
lem“ — harsogd Gianetto a’ közeledőhöz. 
„Pajtás kérlek, adj te innom.“ A’ legény oda 
nyújtá vizes kancsóját, ’s Gianetto azon em
ber’Tcezéből fogadá el a’ vizet, kivel egy óra 
előtt golyókat váltogatott. — A’ hadnagy in
dulásra je lt adott — ’js a’ csoport terhével meg
indult.
>  Tíz perez tölt el, Matteo mindig néma 
maradt Fortunato reszketve pillanta majd 
anyjára, majd atyjára, ki puskájára támasz
kodva, iszonyodást gerjesztő pillanatokkal te
kintő le fiára.

,Júl kezded — szóla végre látszató nyu
galommal, — melly hang azonban minden is
merőjét rettegéssel tültheté el.

„Apám — kiálta a’ gyermek könyes sze
mekkel lábaihoz borulni akarva. — .Taka
rodjál’ ’s a’ gyermek ijedten huzá magát 
vissza.

Giuseppa közelébb lépe, megpillantván 
a’ Fortunato zsebéből kilógó óra-lánczot. 
„Kitől vetted ezen órát?" kérdé keményen.

,,A’ hadnagy bácsi adta.“
— Falconn kivette kezeikből — ’s úgy 

sújtá egy kőhöz, hogy száz darabban hullott 
vissza.

.Asszony — monda ő — enyém-e e’ 
gyermek?

— Giuseppa bámult arczát, setét pír futá 
el. „Hogyan kérdezhetsz így, Matteo? Tu
dod-e, kivel beszélsz?

,Ha úgy van , ezen gyermek első ivadé
kából , ki árulásból élt.*

Fortunato hangosan zokogott, ’s Matteo 
nem fordítá róla el szemeit. Néhány pillanat 
múlva, dühösen fogá fel fegyverét ’s Fortu- 
natonak követést parancsolt. A’ gyermek en
gedelmeskedett.

Giuseppa karjaiba omlott. „Ő a’ te fiad — 
könyürge férje’ szándékát kitalálván.

.Hagyj el Giuseppa, én az ő atyja va
gyok.'

Az anya még egyszer átölelé gyermekét, 
sírva tért házába, ott fia’ iidveziiléseért imád
kozandó. — Falconn ezalatt egy völgybe ér

kezett, hol a’ földet agyagosnak lelvén, meg
állóit.

.Fortunato, állj oda a’ nagy kőhöz.
A’ gyermek szótfogadott ’s letérdelt.
,Mond el imádságod.'
„Apám, apám, ne ölj meg.“
.Imádkozz' — mennydörgé Matteo.
A’ fiú zokogva rebegé a’ pátert és a ’ 

eredőt; atyja erős hangon mendá hozzá az 
a m e n  t.

,Nem tudsz egyéb imádságot?'
„Még az ave mariát ’s a’ litániát is tu

dom.“
.Hosszú , az igaz : de legyen.
A’ gyermek imádkozék.
.Készen vagy ?.*
„Bocsánat, apám, csak most az egyszer 

engedj meg, soha többé nem cselekszem, ’s 
kérni fogom a’ kaporale nagybátyámat, hogy 
Gianettot szabadon ereszsze.“

Míg Fortunato beszélt, azalatt Matteo 
csőjét már rá irányozd. „Az isten legyen ir
galmas ’s kegyelmes lelkednek“ — k iá lta ; a’ 
gyermek kétségbeeséssel rohant még egyszer 
atyja’ lábaihoz, bocsánatáért esdeklendő ; de 
hasztalan. Matteo kisiité, ’s Fortunato halva 
feküdt lábainál.

A’ halottat pillanatára sem érdemesítve, 
indult háza felé, ásót hozandó, fia’ eltakarí
tására. Az úton Giuseppával találkozott, kit 
a’ lövés felriaszta.

„Mit tevéi?“ — kiálta arczát kezeivel el
födve.

.Igazságot!'
„Hol van ő ?“
,Ott alant fekszik; majd eltemetem ; ke- 

resztényileg halt meg — ’s ezért misét tarta
tok felette. Ezentúl vöm, Tiodori Bianchi fog 
nálunk lakni.'

O rosz iró  u tá n . . V o f / i /  J Elek.

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a ,
Aug. 5. és 6 . T ü n d é r  I l o n a ,  tüneményes víg

játék  3 szakaszban, népdalokkal, énekekkel és táncz- 
c z a l; irta Munkácsy János, muzsikáját Szerdahelyi. 
— A’ szerző azok közé ta rto z ik , kik a’ színmű’ ér
tékét , s z í n i  h a t á s á t ó l  függesztik fe l; lássuk 
tehát a’ számosán megjelent nézők’ viseletét részle
tesebben. Az első felvonás alatt feszült figyelem a’ 
darab’ menetére, élénk taps az előforduló víg ötletek
nél ; utána egyesekből próbák a ’ szerző’ éljenezésé- 
r e : de a’ közönség abba nem ereszkedik. A’ második 
felvonás alatt elfárad a’ figyelem, csökken a ’ rész
vét, méltatás, ’s a’ harmadikban úgy szólván elenyé
szik , csalódott várakozások’- érzeményeiben. Második 
estve nem nagy publicum , ’s a’ karzaton kívül ritka  
tetszés. Hol keressük ennek okát? Az előadók’ ha-
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nyagságában? Nem; ezek semmit sem játszanak na
gyobb kedvvel, mint kasperliádokat: ’s itt is valóságos 
inspiratióval munkálkodtak , kivált első estve ; ’s mi
dőn a’ darab’ s >rsa el látszott határozva, hültebh kedv
vel más nap, de épen ennél fogva kevesebb túlzással 
’s ennyiben jőbban : a’ darab’ elbukásának *) tehát ők 
épen nem valának okai, hanem a’ munka’ tartalmat- 
lansága, az életi és tündérvilági elemek’ össze nem 
függése, a’ drámai cselekvény’ fonák menetele, mint 
a’ melly érdekében elejétől végig folyvást siilyedő, minél 
fogva az egész darab igazán fejen áll ’s lábával égfelé 
vergődik. Cselekvényről szóltunk , hogy véleményün
ket megértessük, noha e’ szó itt alkalmazliatlan; mert 
Tündér Ilonában n i n c s  c s e l e k v é n y ,  nincs csomó 
’s feloldás, a’ tettek’ belső , életmüves , tehát s z ü k 
s é g e s  egymásból fejlődése: hanem csak egyes tör
ténetek’ önkényes egymás mellé sorozása, puszta külső 
összehalmozás. A’ tárgy az árvíz által károsultak 
sorsa, összekötve Tündér Ilona’ regéjével. Az első 
felvonásban látjuk őket kocsmában dőzsölni, elcsüg
gedt szívvel, kétségbeesetten. Egy ismeretlen (Lász
ló) , ki őket pénzzel segíti ’s a ’ kocsmából dologhoz 
kiutasítani igyekszik , tőlök durván megtámadtatva, 
megismerteti magát — ő Argirus k irály fi, ’s a’ tün 
dérvilág tárva szemeik előtt. Ez Bunkó Daniban , a’ 
liarangozóban (Bartha), és Csicsó Gyuri borbélyban 
(Megyeri) kedvet támaszt, a’ tundérvilág’ meglátoga
tására. Mi czélból ? nem igen érthetjük. Bunkó és 
Csicsó beszélnek ugyan Tündér Ilona’ aranyhajai’ meg
nyeréséről , de e’ beszédnél tovább nem is mennek ’s 
nemcsak hogy a’ dolog többé czélba nem vétetik, de 
e’ szándék annyira feledékenységbe megy, hogy Csi
csó a’ tündérvölgyi fekete embertől útja iránt k é r-  
deztetve, elég őszintén maga vallja meg: hogy azt 
maga sem tudja. A’ szerző t. i. tündérjátékot ír t ’s 
személyeinek menni kellett , akár volt arra szüksé
gük , akár nem. ’S mi történik a’ tündérvilágban e’ 
kalandorokkal? Bunkó Boszorka tündértől (Kovácsné) 
jó l megvendégeltetik, utóbb Csicsóval együtt az e- 
ziistfa’ gyöngyét akarja szedni, de ahhoz szükséges 
tulajdonukkal nem bírván, kiutasítatnak. ’S most visz- 
szajönek a’ mint mentek, ott vannak a’’ hol voltak , 
a ’ nélkül hogy a’ történetnek l e g k i s e b b  k ö v e t 
k e z é s e  l e n n e :  majd összetalálkozván társaikkal, 
Bunkó megkéri Piroskát (Bartháné) Csicsó’ szám ára, 
kit ez a ’ darab’ kezdetén egyszer, amúgy történetesen, 
látott: el is nyeri a’ vászontakácstól (Szentpétery), 
mert tündérjáték szerelem ’s házasság nélkül nem le
het ’s a’ szerző magyar lánczezal akará bevégezni 
darabját. Olvasóim azt fogják kérdezni: hol marad 
Tündér Ilona (Laborfalvi ltóza) ? F ele le t: A’ czímlapon ! 
Ez puszta csalétek a’ nép’ becsődítésére ; a’ pádon pedig 
puszta báb, melly a’ cselekvésben réskt nem vevén , 
hat vagy tíz szót mond, ’s. arany ruhájával ’s fürtéi
vel igyekszik a’ nézők’ kíváncsiságát kielégíteni. Ar
girus királyfi is szintúgy kegyeskedik személyével, 
kétszer vagy líáromszor jelenvén m eg, de általa sem
mi sem történik a’ károsult nép’ erkölcsi jav ítására, 
’s mégis ő tündérsége elég merész velünk elhitetni 
akarni, hogy a ’ korhelyek gyökeresen javulnak. Leg
jobbak a’ gépelyek (a’ mennyiben nem akadoztak), 
díszítmények, öltözetek, a’ népdalok (a’ textust ide 
nem értve), a’ berekesztő magyar táncz, ’s néhány 
tréfa ’s víg ö tle t, miket nálunk h ú n j o r n a k  nevez

*) Bukásnak ez t niég nem leli.it nevezni. V annak darabok , m ely
ikeknek első második előadáskor nines hatások ; később mégis meg
kedveli a ' közönség. Várjunk több előadást ,  hogy a’ szót biz
tosan kim ondhassuk. B . j e g y z.

nek. — Az előadást, mint már mondók, kivált má
sodszori adatáskor, a’ sikerültek közé lehete számí
tani , noha a’ feladás liáladatlan. Tündér Ilona a’ pa
ródiák’ legaljasabb neme, dőzsölés benne a’ fő cse
lekvény; a’ -három fő szerep Bunkó Dani, a’ szemé
lyesített gyomor, puszta állatiság, minden nemesebb 
vegyíték nélkül ; Csicsó, az esztelenség maga , ’s a’ 
vén, rú t, csácska ’s férfivágyó Boszorka. ’S illye- 
nekben érdemeljenek azután színészink tapsot! Értel
mes , tiszta, kifejezéses' előadásáért a’ kis Telepi 
Máli (Piczike) valóban megérdemelte a ’ tapsokat és * 
kihivatást, mellyeket Barthával ’s Megyerivel nyert. 
K i ezekre az utóbbiak mellett még igen méltó volt, 
de e’ jutalomhoz szerepe’ csekélységénél fogva nem 
juthatott, az : Szentpétery (Csombék, vászon-takács).
Ö a’ természetet magát valósága’ teljes sajátságában 
tüntette elünkbe. 3 8 .

Aug. 7. M o n a l d e s c h i .  A’ két első felvonást 
igen bágyadtnak lehet mondani; a’ harmadikat Lend- 
vaynak (Monaldeschi) jeles játéka eleveníté fel. A’ 
két első felvonásben hanyag és bágyadozó, nem mu
tató azon üres elbizottságot ’s büszkeséget, mellyet a’ 
szerep kíván; de a’ 3dik felvonásban némileg kárpót
lást adott minden várakozásunkat felliülhaladó, indu
latokat , ’s érzelmeket olly híven festő előadásával. 
A’ szókiejtés ellen ugyan itt is van kifogásunk. A’ 
szeretlek szó egészen némeiesen kimondva minden ma
gyar fülnek botránkoztató. S z e e r e t l e k  nem isme-
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retes szó a’ magyar nyelvben, azt ,szeretlek‘nek kell 
mondani, ha helyesen akarunk szólani; az első szó
tagra minden esetben kevesb szélyt kell adni, mint a’ 
másodikra ’s csak így felelhetünk meg a’ helyes ma
gyar prosodiának és szóejtésnek. Bartha (Sentinelli) 
já téka dicséretet érdemlő ; de senki sem tartotta meg 
annyira elejétől fogva végig cliarakterét, mint Lend- 
vayné (Paula), ki egy idő óta különös szabatossággal 
’s minden m ü-bírót, és értőt megörvendeztető művészi 
játékával biztosít bennünket, hogy benne a’ magyar 
színészet egy tiszta példányt, egy sok ideig dicséret
tel említendő nevet fog fel mutathatni. Laborfalvi (ki
rályné) játékán ma különös bágyadtság, csaknem lel- 
ketlenség terjedett e l, mit annyival inkább kell saj
nálnunk , ’s talán körülményeinek tulajdonítanunk ; 
mert egy' idő óta ezen színésznőnk’ szorgalma és te
hetségei mindig nevekedö tökélyek’ nagy reményére 
bátorítának fel. Épen azért hiszszük, hogy ez csak 
egyes visszaesés volt, melly jövendőben helyre fog 
hozatni. i

Aug. 8. B e a t r i c e  di  T e n  da .  F*.

E g y v e le g .
Eckete halál. Az amerikai egyesült tarto

mányok’nyugoti ’s déli részein ragályos pestises nya- 
vala dühöng, hasonlító azon ostorhoz, melly f e k e t e  
h a l á l  név alatt hat század előtt Angliát ’s egész 
Európát elrémité. Eddigelé csak indusokat támada 
meg, ’s két óra alatt elragadó őket. Egy pár hét a -  
latt több mint 33,000 indus esett el áldozatul, k ik 
nek tetemei az erdők és réteken hevernek , ragadozó 
madarak’ zsákmányául. Hihetőleg a’ himlő volt e’ 
nyavalának szülő oka, melly a’ kereskedő hajók’ em
bereiről ragadt el az indusokra ’s e’ vészes kórba fa
ju lt el.

Pulton’ örökösei. — Az éjszakamerikai e- 
gyesült országok’ közgyűlése 100,000 dollárt rendele 
ajándékul Fulton’ örököseinek, ki a’ gőzhajózást ha 
föl nem találta is , de első alkalmazó ’s hozta divatba.

Az Alhenamim ból he tenkén t kétszer, úgym int csütörtökön és vasá rn ap , jelenik meg egy egy ív ;  társából, a ' Figyelm ezöböl, m inden kedden 
két ív. A ra a* kettőnek helyben kihordással 5 ft. cp. ; po stán , nyom tato tt boríték a la tt 5 ft. 48 k r. cp. —  Velinpéldányok félévenként 

egy forin ttal drágábbak. — Évnegyedenként is válthatni példányt 2 ft. 3o k r., postán  a  fltal. K iadó-hivatal P e s te n , H atvan i-ú tcza,
594. szám, 2 d. emelet.

JVyomatik B u d á n , a* m agyar kir. e g y e tem ’ betűivel
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A! m eclianicai találm ányaié ’ leiivet• 
leezményei.

C hevalier u tá n .

Nem a’ háború, e’ végső győző okuk 
királyoknak és népeknek, nem a’ háború, 
mellyben ők erejüket büszkén mutogatják, 
nyújthat legmagasb képzetet az emberi hata
lomról. A’ liarezmező borzalmat vagy lázas 
lelkesülést, szánakozást vagy irtózatot ger
jeszthet: tie az embernek a’ művek’ előlio- 
zására szánt ereje sokkal felségesebb, mint
sem azon ereje, mellyet rontásra és öldök
lésre fordít. Az óriás mértékre vett pyra- 
misok ’s thebaei templomok, a’ coliseum 
vagy római sz. Péter’ temploma több nagy
ságot mutatnak, mint egy holtakkal ’s ro
mokkal fedett csatatér, habár 300,000 dög
testtel legyen is elhintve, mint ama’ két 
nagy ütközetben tö rtén t, midőn a’ francziák 
Meroveus ’s Martell Károly alatt a’ barbárok’ 
árját feltartóztatták, ’s a’ nyúgoti világot 
kelet’ támadásaitól megmentették. — Az em
ber’ hatalma, valamint istené , szintolly lát
ható csekély dolgokban mint a’ nagyokban. 
Nincs a’ testi világban semmi, mivel ne
münknek több joga lehetne dicsekedni, mint

a’ meclianicai találmányokkal; mellyek által 
az ember a’ rendetlen természet’ szilajságát 
megszelídíti, vagy annak elrejtett erejét ki
fejti. Ő, erőtlen ’s nyomorult lény, a’ me- 
chanica’ segedelmével, kezét a’ megmérhe
tetlen világra kiterjesztvén, hatalma alá hajt
ja  a’ nagy folyókat, a’ zabolátlan szeleket, 
a’ tengerárt és apályt. Általa a’ föld’gyom
rából előhúzza az oda eltemetett égőszereket 
és ásványokat, ’s legyőzi a’ neki ellensze
gülő földalatti folyamokat. Általa minden 
csep vízből egy gőztartó edényt, vagy is erő
tárházat csinál *); ’s így a’ világot, melly- 
liez képest ő csak egy atomnak tetszik, dol
gos, fáradhatlan, engedelmes szolgájává te
szi, ki a’ munka’ legnehezebb részét elvég
zi gazdája’ felügyelése alatt. Van-e valami, 
mi az ember’ hatalmáról magasb képzetet 
nyújthatna, mint a’ gőzerőmű, azon alakjá* 
ban , mellyet annak a’ vasútakon való teher
hordásra alkalmazásánál adtak ? Több e z , 
mint csupa mozgony; majd csaknem élő ál-

*) A’ víz, midőn gőzzé változott, 1700szor nagyobb 
tért foglal el, mint az előtt. E’ szerint egy kö
zönséges tonna víz elég lenne gőzzel egészen 
megtölteni egy 15 láb magas , 30 láb széles ’* 
100 láb hosszúságú helyet.
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lat ez. Úgy halad, úgy nyargal, valamint 
egy pályázó paripa. Sőt, mi több, lélekzik 
is; a’ gőz, melly kürtőiből szakaszonként jő 
’s feliér füstté sürűdik, valósággal hasonlít 
a’ futó ló’ sebes párájához. A’ gözmozgony 
iélekzö készülettel bir, melly valamint a’ mi
énk, kiterjedés ’s összehúzódás által mun
kálkodik, és az életre egyebe nem hiányzik 
a’ vérforgás’ rendszerénél.

Nem rég Virginiában láttam egy estve, 
néhány órával naplemenet u tán , egy távol
ról jövő szép gözmozgonyt, a’ Petersburg- 
ból Roanokéba vivő vasúton. A’ mozgony 
szokott gyorsaságával haladott azon keskeny 
tisztásnak hosszában, mellyet ott a’ vasút’ 
vonalának kedvéért nyitottak az ős rengete
gen keresztül. Tág kéménye fennt, mint va
lami feltátott száj, ezer szikrákat szórt szét. 
Hallani lehetett már messzire lármáját a’ 
kürtök’ szapora lélekzésének. E’ sötétség
ben, e’ vad helyen, egy roppant magány’ ’s 
mély hallgatás’ ölében , vagy a’ század’ hi
tetlenségébe merültnek, vagy a’ mechanicá- 
lioz értőnek kell lenni, hogy az ember kí
sérteibe ne jöjjön az illy repülő, ziháló és 
szikrázó mozgonyt, tüzet és lángot okádó re
pülő sárkánynak tartani. Nem régiben a’ 
braminok meglátván egy gőzhajót, mint bo- 
szontja ’s győzi le a’ Hánges’ szent habjai
nak árját: mint a’ régi tudomány’ atyjai, jó 
lélekkel azt hitték, hogy ez valami ismeret
len állat, mellyet az angolok valamelly mesz- 
sze földön mostanában födöztek fel.

Mai társaságainkban a’ mechanica’ elö- 
haladásainak köszönhetjük azon mügyárokat, 
mellyek azt ígérik magok fe lő l, hogy az em
beri nemzetre nézve a’ boldogság’ és jóllét
nek kimeritlietlen forrásai lesznek. Az an
gol mügyárok jelenleg mintegy 800 millió 
röf pamut szövetet készítnek évenként. Eb
ből majd csaknem egy-egy röf jut minden 
személyre, kik planétánkat lakják. Haliogy 
e’ szövet-mennyiséget minden mozgony-hasz- 
nálás nélkül, pusztán, újakkal kellene elké- 
szítni: alkalmasint alig bírná egy is közü
lünk megkártolni, fonni és szőni a’ maga 
röfét esztendőt át; úgy, hogy az emberi nem
zet’ életének minden pillanatát egészen el
nyelné egy olly munka, mellyet — hála a’ 
meclianicának ’s műgyároknak — ötszázezer 
kéz elvégez Nagy-Britanniában. Ebből azt 
kell következtetni, hogy ha egyszer a’

mügyárok’ igazgatása jól szabályozva lészen, 
az emberi nemzet’ egy részének mérsékelt 
munkája képes fog lenni az anyagi élet’ min
den kellemeit mindenek’ számára megszerez
ni. Kétséget nem szenved, hogy ez egykor 
meg fog tö rténn i: de a’ dolgok’ e’ szép ren
dé még messze van tőlünk. A’ mügyári 
rendszer új állapot; terjedése bizonyos, ’s 
terjedése közben mindig javúl; e’ felöl lehe
tetlen a’ legnagyobb pessimistának is kétel
kedni. De azért szörnyű számolási hibáknak 
tennők ki magunkat, ha azt képz elnök, hogy 
az előhaladás itt, valamint egyebekben, va- 
lósúlhat máskép, mint lépcsőnként. A’ tün
dér-regékben hét mérföldnyi hosszú csizmák 
is vannak, de nem a’ históriában.

Fábián Gábor.

i f  r fe p z o  e r ő .
(  F o l y t a t á s .  )

Özöne a’ képeknek hullámzik az eleven 
érzékű ember’ fiatal lelke előtt, miután ér
zékei egy ideig elfoglalva, voltak tanúi a’ 
színvilágnak; kép képre torladozva röpül át 
egymást váltva, űzve, majd összeölelkezve 
előtte. Mind elfogni, megmarasztalni a’ röp- 
kényeket lelietlen. Egy ideig eszméletlenül 
tűnődik a’ képrajzatban, ’s közepette rajos- 
kodik maga is. A’ képek kiilönféléleg hat
nak reá: ez gyengébben, amaz erősebben, 
ez mélyebben, amaz csak fölülegesen; ez 
érzékenyen , amaz alig érintve; ez vidámon , 
amaz komolyan, búsan; egyik mosolyra fa
kasztja, a ’ másik megszomorítva, rezzend, 
bámítja, rettenti, borzasztja, szörnyíti; amaz 
magához vonja, ez eltaszítja magától; egyik 
hevíti, hűti a’ másik stb. Itt a’ hason- és 
ellenszenv’ ( sympathia, antipathia) alapja , 
melly kettő olly nagy, olly elhatározó sze
repet játszik az emberi életben.

Ez a’ hullámzó képözön egészen elbo
rítja a’ lelket, melly benne eszméletlenül buk
dácsol és mereng; játéka ő itt a’ képeknek, 
játéka a’ képeket átszállító képzerőnek, já 
téka önmagának. Az előtte csak színről, csu
pa torlazatban ismert színvilág, egy mint tá
volról nyiladozó, majd közelgő, majd távozó 
csodavilág jeleng előtte, tömve tündérala
kokkal , éd- és rémképekkel, mellyek egé
szen elbájolják, magán kivül ragadják ’s ve
le egy új világot, tündérországot láttatnak.
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Ez az álképzés, mellyben a’ részek, az egyes 
képek léteznek a’ színvilágkan, de nem az 
egész, nem a’ részek’ eggyé alkotása, nem 
maga az alkotvány. Innen eredete a’ hétfe- 
jii sárkánynak, a’ némberfejii szárnyas orosz
lánnak (Sphinx, egypti és hellen szörny) és 
a’ régi ’s ajaki) népek’ hasonló számtalan ’s 
képtelen képzeteiknek; úgy az aranykor és 
aranykertnek , a’ tündérvilágnak, tündér ki
rályoknak és hősöknek. —

E’ képekkel és alakokkal e’ tündér vi
lágkan, röpdös most a’ neki heviilt képző 
erő , minden rend, minden összefüggés nél
kül, egész a’ határtalan képtelenségig, ’s 
magával ragadja az ernkert ’s az einher’ ér
telmét, szivét és eszét; mert e’ csoda világ
iján a’ józan eszmélet erőre kapni, vizsgálód
ni, intézni nem képes.

Az első megrohanás u tán , melly előbb 
utóbb kifárasztja a’ lelket, szünet követke
zik ’s vagy csendesebb útlebegésben tiine- 
úeznek, mintegy külön válva a’ nagy özön- 
ből az egyes képek, ’s időt hagynak a’ lé
leknek eszméletre ; vagy ébrengö álmodozás 
lepi meg a’ lelket, melly állapotban sötét ár
nyai vonulnak át előtte vegyest a ’ valódi 
és tündér világ’ képeinek, lényeinek és tü
neményeinek. Ez az álom a’ látott vagy kép
zett tárgyaknak csalékony jelengéseit tükrö
zi, többnyire elváltozott idomokban. Ez e- 
setben észre veszi a’ föleszmélt ember csaló
dását ’s öntudathoz jö n , sejtve a’ valódi és 
tündér képek, ismét ezek és az álomban je- 
lengettek közötti különséget ’s megmenti lel
két a’ közel veszélytől, a’ vak képzelgés’ ra- 
gadványától ; ép érzékeit, józan értelmét és 
eszét híja segédül, melly a’ sejtett különsé
get tisztára hozza: vagy uj képzelgésbe dűl 
a’ fölocsult ember, mellynek most már az á- 
lom is neveli erejét, tágítja mezejét, szapo
rítja, különfélék képeit, ’s így neveli a’ ren
detlenséget, a’ zavart. Minél hatalmas!) em
berben a’ képzerő, annál csodálatos!) hatal- 
muak álmai, mellyekből amaz új erőt szív.

Az újra gyűlt képzerő minden, bár mi 
távoli hasonlatot mohón ragad meg ’s meré
szen fűz képei közé, kicsapong, ábrándoz ’s 
készen áll a’ képzelgő phantasta, ki képeinek, 
gondolatainak változást, czélirányt és határt 
adni nem képes, mert értelme és esze fogva 
van, szolgálatában a’ leghatalmasb, legön
kényesebb és kegyetlenebb képzerőnek. Ő

már semmit sem lát a’ maga valódi termé
szetes mivoltában ; a’ színvilág neki csupa 
árnyék, semmi; ellenben képzett tündérvilá
ga mindene; ebben él ő vakon, ezer csaló
dásoknak kitéve, szabályatlan , játszva, ál- 
madozva, ábrándozva ’s kínozva magát tün
dérképeivel , ’s e’ csalódás, ez önkinzás ne
ki gyönyör, ’s ki őt álmadozásaiból kiemel
ni iparkodik, az neki legnagyobb, az neki 
egyetlen ellensége ’s gőggel taszítja vissza 
a’ gyógykezeket. Az ész’ törvényeit lá tn i, 
követni képtelen, képzerejéhez ragaszkodik 
egyedül ’s elválliatlanul a’ betegen nyavaly- 
gólioz, a’ megbomlotthoz, de annál maka- 
csabbhoz és hatalmasblioz. Ha van e’ nya
valya ellen (mert nyavalya ez, és legvesze
delmesebb nyavalya) gyógyszer, ez egyedül 
csak a’ pliantasián á t és a’ phantasia által 
férhet hozzá, ’s ha valahol, itt igazolva ta
lálom a’ homoeopathiát.

A’ képzelgés érzelmeket támaszt, ezek 
vágyakat szülnek; azért a’ képzelgő ember 
ugyanazon mértékben érzelgö is. Míg a’ ké
pek merész torlatban rohanják meg a’ lelket, 
az érzelmek is torladozva, hullámozva tá
madnak, bizonyos tárgy  és czél nélkül, mely- 
lyekre azért épen olly csekély a’ figyelem és 
ügyelet, miilyen magokra a’ torladozó, hul
lámzó képekre, mellyek úgy jneglepik az ér
zékeket, úgy elkapják a’ lelket, hogy azok 
bizonyos érzetre, ez öntudatra, azért a’ szív 
is bizonyos érzelemre, nem határozódhatnak. 
Illy állapotban van a’ gyermek és az egy
szerű, tapasztalatlan ember, a’ természet’ 
még ki nem fejlett fia. De az egyszer föltá
madt érzelmek mind inkább forradoznak, za- 
jongnak, ’s a’ lelket bizonytalan nyugtalan
ságból nyugtalanságba döntögetik. Ha egy 
gondolat, egy kép hatalmasabban ragadja 
meg a’ képzerőt, ’s ez által a’ lelket vagy 
szívet; ez egyet a’ képzerő tovább képzi ’s 
át meg átképezgeti; ez egy iránt a’ lélekben 
is vagy szívben hasonszenv gerjed, ha t. i. 
a’ gondolat, a’ kép kellemes hatású; ellen
kező esetben ellenszenv támad benne ’s ezt 
magától távolítani, ahhoz minél szorosabban 
ragaszkodni, azt sajátává tenni, magával e- 
gyesíteni vágy a’ lélek és szív. így követik 
nyomban a’ képzetteket érzelmek , az érzel
meket vágyak ’s ezek a’ képzerőt még in
kább gyújtják.

És így most már egyesülten rohanják 
14 *
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meg az embert, a ’ képzelgések, érzelmek, 
(rerjek és vágyak, egymást ingerelve, űzve, 
segítve. Ha mi gondolat vagy kép hatalma
sabban szöki meg a’ lelket, azt merészebben 
ragadja meg a’ képzerő ’s hagyva a’ többit, 
ez egyet fogja föl, űzi, képzi, ’s a’ lélek
nek, szívnek megérintett búra hosszan vissz
hangzik utána. Ez egynek szolgál most már 
minden erő , minden tehetség; ez egy maga 
után hagyja a’ többit, vagy az idegen gon
dolatok és képek közé fűzi m agát, és vagy 
megszaggatja azokat, vagy folyvást uralkodik 
közöttük, ez egynek kénytelen szolgálni min
den. Ha kellemes vala ez egynek hatása, 
gyönyörrel telve fiigg azon lélek és szív, ’s 
minél szorosabban törekszik azt csatolni ma
gához, ’s vele eggyé lenni, az érzelmek, 
gerjek és vágyak körülte csoportoznak, ra
joskodnak ; a’ szem csak az egyet látni, a’ 
fül csak az egyet és az egyről hallani van 
nyitva ; ’s a’ képzerő egész hatalmát az egy
nek 1 épzetére, tökélyítésére, szépítésére for
dítja, egész a’ főeszményig, az ideálig. Ezt 
ő annál merészebben, annál biztosabban te
szi , minél távolabb a’ tárgy időre és té rre : 
a’ távolnak légalaka kellemesebben hat re
ánk , már az érzéki világban is , mint a’ kö
zeinek valódi önsajá ságában előttünk álló 
alaka. így a’ távéi kedves, szebb előttünk 
a’ jelennél; a’ távolból hallott hangok gyen
gébben ugyan, de annál érzékenyebben hat
nak meg ’s érdekelnek bennünket; ’s a’ ré
gi hőskor’ képei, cselekvései, árnyékai na
gyobbak, szentebbek előttünk a’ maiaknál. 
Mert azon, a’ mi közel van vagy jelen, köny- 
nyen észrevehető minden h iány , minden folt 
és hiba, egyszersmind a’ komoly és hideg 
valódiság’ színe terül el ra jta ; ’s a’ képzerő 
maga sem elégséges mindenkor e’ hiányt stb. 
elképzeni, elvarázsolni előlünk; ellenben a’ 
távolit, a’ rég it, azon kiviil, hogy már ma
gában regényes ez is az is, kéje szerint ké
pezheti, emelheti, minden tökéletlenen fölül, 
a’ gondolható legtökéletesebbig. Távolt sze
ret azért a’ képzerő és múltat vagy jöven
dőt; a’ jelen neki, időre, té rre , nem csak 
szűk és véges, de kopár is és szigorú, ő a’ 
végetlent szereti és szabadot. Jól mondják; 
szemmel látni nem olly veszedelmes, mint a ’ 
phantasiával; mert a’ szem fölfedi előttünk 
a’ valót, a ’ hibákat és foltokat, a’ tökélet
lent; a’ vágy’ tárgya könnyen lehet így un

dor’ tárgyává; a’ képzerő minden tökéletlent 
eltakar, el, ha egyszer erőt vett minden e- 
gyéb tehetségen, még a’ szem által fölfedett, 
de már észre nem vett foltokat is, ’s illyen- 
kor ép szemmel is vak az ember. Azért leg
több gonoszt szül a’ phantasia, a’ fölhatal- 
masult képzerő.

Talán a’ képzerőnek munkálatairól eddig 
hozott eléadásom épen olly merész össze visz- 
szahányt torlottságu, miilyenek a’ még ren
detlen és féktelen képzerőnek képzetei. De 
ki hozza tökéletes tisztára, a’ magában és 
munkálataiban ezerfélileg változékony, czél, 
rend és mérték nélkül szállongó, hullámzó, 
ide ’s oda csapongó proteusi csoda alakot? 
melly az emberi léleknek összesen csoda- és 
titokteljes erei közt talán legröjtélyesebb, 
melly kapcsa és alapzata a’ lélek’ finomabb 
tehetségeinek, kapcsa a’ lélek és test kö
zötti összefüggésnek, melly a’ külvilág által 
meghatott érzékektől ébresztve, testet lelket 
megráz, és emberben mindent föllázít: mit 
a’ képzerőből forró , testi és lelki nyavalyák 
eléggé bizonyítanak.

Az ő hatalma nagy és rettenetes, külün- 
félileg jó- és rosztékony, nem csak magában 
és magára a’ képzelgő emberben és emberre, 
ki szelíd kellemes játékaiban gyönyört lel és 
örömeket, rémképei előtt remeg, ijedez, és 
irtózik, tehát ki előtt az mennyet nyitogat 
és poklot, idvet ád és kárhozatot; de a’ tes
ti és szellemi világban is, világra és embe
rekre , nemzetekre és az egész emberiségre. 
Ő képzé a’ testi világot, a’földet a’ magában 
zordont embernek, a’ természet nem külön
ben rideg fiának türhetővé, kényelmessé, 
széppé és kellemessé; az ő képzetei után 
rendelkezett abban az erőre kapott értelem, 
foglalatoskodtak a’ kezek és egyéb műszerek, 
simult a’ darabos anyag, repedtek a’ sziklák, 
hangot, szív- és kedvvidítót , lélekemelőt a’ 
lelketlen hideg érczek; ritkultak az erdők, 
lapultak a’ hegyek, emelkedtek a’ völgyek, 
medrekbe szorultak a’ vizek ; tűzre lobbant a’ 
hideg és nyers fa , szóval: képzerő segíté az 
embert azzá lehetni, mivé teremtője tévé, a’ 
föld’ urává ; mert képzerő, anyja a’ művészet
nek, a’ művészet pedig szelidítője, simítója, 
hódítója a’ makacs természetnek, ü rajzolá 
le ember’ lelkében az eget ’s lá tta tá , cso- 
dáltatá vele annak dicsőségét; ő támaszta 
benne sejtéseket, a’ sejtetteknek ö adott ké
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pékét; o szelleműé a’ testeket, ö alakítá 
testije a’ sejtett szellemeket ’s érzelmeket 
gerjeszte ember’ szivében, a’ sejtett, képzett 
szellemek’s erők iránt; ő raka nyelvére liyin- 
nusokat, aila kezébe lantot, hogy egyesítve 
a’ ke ttő t, zengné el szívének bálványait. Ű 
volt ío-y alkotója a’ végetlen mylhologiának, 
juellyben, bár sokszor milly képtelennek, ne
vetségesnek látszottban, főleg a’ virágos hel
lénben , ma is csuiláljuk roppant müveit. 
Mennyi csalódás, mennyi tévedés volt ezek
ben! ’s mennyi nép ’s milly sokáig bukdácsolt 
közöttük, míg nem az értelem és ész, nem 
különben a’ képzelő által ébresztve, segítve, 
’s a’ láthatatlan isteni kéz szinte az érzékek 
és képzerő által munkálva először az ember
ben, világot gyujta, a’ képzelő’ bűbájos, 
tündér országában szédelgőknek, ’s ritkítá, 
szétüzé annak árnyait, bálványait nagy rész
ben. De így kelle ennek lenni: érzék és 
képzerő vezeti a’ gyermeket, az hinti virá
gokkal az ifjúság’ ösvényeit; az ő országa 
a’ játék’ és csalódás’ országa ; e’ kettőn át 
kell mennie a’ gyermekembernek, hogy a’ 
valódiság’ és igazság’ országába jusson, e- 
gész emberiségnek szinte mint egyes ember
nek. Ez a’ természet’ ú tja , melly fokonként 
vezérli az embert kitűzött czéljaihoz, rendel
tetése’ tökélyéhez; ezt az utat mutatja a’ tör
ténet, mellyet az emberiség’ emberedése ki
fejtésének, emelkedésének szorgos búvárja 
nem mellőzhet, mert e’ mellőzöttnek hiányát 
semmi, bár milly éles, mély és ügyes specu- 
latio nem pótolhatja. Ez mutatja, miként 
sejtett, miként képzelgett és képzett, miként 
csalódott, tévelygett, miként játszott, esz
mélt, munkált, miként bukott ’s emelkedett 
az emberedés’, a’ humanitás’ fokain az érzé
ki gyermekember, ’s miként intézé annak 
lépteit a’ láthatatlan kéz , a’ mindig munká
ló , mindig a’ szükség’ és fogékonyság’ mér
tékéhez alkalmazva, czélszerüleg munkáló is
teni szellem , a’ gondviselés. Ennek időkénti 
közbejötté józanon nem tagadható. A’ törté
net mutatja, hogy kezdetben egyet hitt, e- 
gyet imádott az ember, az ég’ és föld’, az 
ember’ és a’ niindenség’ alkotóját; ez neki 
adva volt, nem ő általa sejtve, érezve, ki
gondolva’s képezve, ’s ez igazság volt. Majd 
különfélesülve lön az egy a’ természet’ kü
lönféle tárgyaiban, tüneményeiben, nyilvá
nos munkálataiban és titkos erőiben; a’ nem

látott, nem érzett, nem tapasztalt egy adot
ta t, test és kép nélkül magának gondolni 
nem tudó, az azt föntartó hagyományt té
vesztő érzéki ember mindenben sejté, a’ mi 
mozgott, a’ mi élni látszott, ’s a’ müvet föl
cseréié a’ művészet, 's imádá azt. Majd a’ 
népek’ egyeseiben magasb szárnyra kapott a’ 
képzerő ’s a’ nép’ sejtéseit, hagyományait, 
képeit edzeni, nemesíteni kezdé ; a’ művészet, 
először a’ hangászat és költészet, majd ké- 
pészet, szobrászat, a’ képzerőnek legnemesb 
szülöttei, majd dajkái és képzői, csodákat 
tevének, jelesleg a’ virágos fiatalságu Hel- 
lászban, hol a’ phaníasia’ tömérdek országa, 
tündérvilága, legvirágzóbbá , legvidámabbá 
lön a’ múzsák és khariszek, a’ pliantasia’ leg
gyönyörűbb, legnemesebb leányai által, kik 
saját virágaikkal az anyát koszorúzták. De 
Hellas nem maga képzett magának isteneket, 
tündér lényeket; magasb korú; virágzatu né
pektől , egyptiektől és pliöniciektől liozá azo
kat és átülteié vidám egü, vidám arczu és 
szellemű honába; honának hótépte hegyén 
telepíté le azokat ’s nyelvének ékes hangú 
neveivel neVezé, saját nemzeti vidám színei
vel , ’s a’ jnosolygó hon’ ezerféle virágaival 
ékíté fül őket. így  levének azok átváltozva 
egészen hellenek; saját képére alkotá azokat 
a’ hellen , ’s játszodozott velők fiatalságának 
szeszélyében, miként gyermek játszadozik 
saját kezei által csinált bábjaival, mert ő is 
gyermek volt. Azért olly hájas hatású a’ gyer
mekre, az ifjúra Hellas’ mythologiája, mert 
m agát, képző phantasiája’ játékait téli föl a- 
zokban, ha még is gyermeki egyszerűségé
ben ’s nem az éktelen és lelketlen ezer tudós 
és tudatlan, de gyermeknek mindig, igen tu
dós coinmentariusokkal adatik az elébe.

(Vége következik.) ,

Crusmics,

./! ' s s e p  n ü a tr o s le í in y .
Siciliai tö r té n e t i8 i4 -b ő l.

Sicilia’ éjszaki partjain , Palermotól ke
letre mintegy öt miglio-nyi távolságban emel
kedik fül az Alfano hegy, ’s az általa képe
zett fok, melly Capo-Zafferano (Sáfrány-fok) 
név alatt isméretes. Tetején sűrű bokrok ’s 
bélföldi növények tenyésznek, mellyek közt 
kiválólag uralkodnak az aloé, indiai füge, 
’s a’ csiillők’ illatos családa.

Számtalan nagyszerű, ’s többnyire co-
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rinthiai rendű oszlopfejezetek, gránit ’s már
vány oszlopderekak kevernek ott a’ fűken 
széllelszórva, mint megannyi maradványai ’s 
tanúi egy régi város’ kincseinek. Hajdan 
az egész Alfano hegyet Solanto gazdag ’s 
hadakozó város borítá e l : most a’ pásztor- 
kák kecskenyájaikat terelik oda, ’s a’ halá
szok nedves hálóikat terítik napra; mert e- 
.zek is, azok is egy, az alfanoi hegy’ tövé
ben fekvő falucskában laknak , mellynek 
kunyhóit egy kis tengeröböl tükrözi vissza. 
A’ mai Solanto’ lakosinak ipara halászat - 's 
némi halkereskedésre szorítatik, mellyet be
sózott ton- ’s állókkal űzögetnek.

E’ falucskában lakott néhány év előtt 
egy M o n t a l t o  M i c h e l i n a  nevű leányka, 
ki a’ nap’ legforróbb óráiban sem szűnt meg 
fáradozni, hogy két kedves személynek: el
aggott, kóros anyjának, ’s fiatal, születése 
óta világtalan nőtestvérének, kinek egymaga 
volt támasza, táplálékot szerezzen.

Michelina’ növése szép ’s erőteljes vala; 
’s ha őt a ’ költő egy ünnepen lá tá : mint 
valának hollóhaja’ fürtjei egy ezüst tűvel fe
jére csinosan föltüzve, ’s mint illett görög 
metszésű barna képéhez ’s korál-ajakihoz 
skarlátszinű viganója ’s fekete bársony vál
la, nem liasonlítá őt Venushoz, hanem a’ va
dász Dianához.

A’ szép leány hálót segítve vonni a’ ha
lászoknak , vagy halakat sózva és hordozva 
szerezte élelmét. Miért is az év’ azon sza
kában, midőn a’ tonhalászat leginkább divat
ban van , sükerrel fáradozott. ’S illyenkor 
egyik vagy másik solantoi matróz’ társasá
gában Tenninibe utazott, melly város egy
kor Imera nevet viselt, nem messze épült 
azon tájéktól, hol a’ tonfogás élénk keres
kedést eszközöl.

E’ rövid átázások’ alkalmával történt, 
hogy Michelina D e m én fiatal matrózzal is
merkedett meg, ki a’ vidéken közönségesen 
A m e r i k a i n a k  neveztetett, minthogy szin
te az ríj világig hajózott: mi a’ két siciliai 
matrózok közt nem mindennapi dolog.

Deinén iigyekezett a’ munkaórákban Mi
chelina mellé ju tn i; ’s Michelina a’ nélkül, 
hogy arra különös flfgyelemmel lenni látsza
nék, gondoskodott arról, hogy közelében 
Demén’ számára üres hely maradjon. Ez 
csakhamar fölizgatá a’ matrózok’ víg szeszé
lyét, ’s a’ többi leánykák’ csípős tré fá it; el-

annyira, hogy Michelina ’s Demén már k é t  
s z e r e t ő  névvel jeleltettek k i; bár érzel
meiket viszonyosán még föl nem fedezték is. 
Igaz, hogy ők egymást érte tték ; de örömük 
nem lehetett tökéletes és igazán tartós, mert 
arra a’ szerelmes szavak’ segélye még hi
ányzott.

1824-d. év volt az, melly a’ tonfogást 
nagyon szerencsésítette; minélfogva Miche
lina is nyereségével megelégedetten tért 
vissza anyai lakába. De zavarta keblét egy 
gondolat, melly őt Deménre emlékezteié. 
Vádolá magában az ifjút érzése’ lankadtsá- 
gaért, ’s nem győződhetett meg szerelméről 
azon szerfölötti időzés miatt, mellyel az láng
já t előtte fölfedezni késlelkedett. Mind e’ 
mellett azonban némi titkos kéjjel emlékezett 
vissza Demén’ buzgóságára, mellyel az lép
teit kiséré, mint szinte szerelmes szemei’ tü
zére. Búslakodóvá , kedvtelenné lön. Vagy 
épen nem, vagy darabosan ’s mogorván fe
lelt anyja’ ’s testvére’ kérdésire; ’s ha ki
ment, szokásánál tovább maradozott el. Azon 
kívül esténként eltávozott az anyai gunyhó- 
tól ’s a’ tengerpartra ment, ott órákig ülen
dő egyedül, gondolatokba merülve! min, ba
já t nem ismerve, kiki csodálkozott.

Boldog, ki a’ szép szűzként gyönyörköd
hetett a’ tengerparti felséges kilátásokban 
Olaszország’ ege alatt! Látta az egy csön
des nyári esten a’ hosszú nap’ ártalmas hő
sége után az addig mozdúlatlan tengert fris 
szellőktől rétegeztetni. Látta mint terít a’ 
teljes fényben ragyogó hold ezüst fátyolt a’ 
hullámok’ reszkető színére, ’s mint száll ki 
abban a’ szirtek’ repedései közül egy bolygó 
láng, melly közeledik, nő; mintha egy ten
geri mesés istenség, jobbjában egy szövét- 
nekkel, kelne ki mély barlangjaiból: ’s] az
alatt egy ehhez hasonló fény, a’ part’ másik 
oldaláról indúlva k i, siet találkozni az első
vel : még több tetszik föl ’s forog csöndesen 
a’ víz’ tükörén. Felséges je lenet! midőn a’ 
hullámok’ azúrja az ég’ és föld’ tiizeitől egy
szerre így szikrázik.

E’ lángokat halászsajkák hordozták , 
mellyek a’ nyár’ derűit éjszakáin némelly 
teknősök’ fogdozásával foglalatoskodnak.

Egy estve, midőn Michelina szokásaként 
a’ sáfrányfok’ puszta szirtjein bús gondola
tokba merülve ült, figyelmét egy illy bolygó
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lángocska’ szokatlan mozgási vonák magok
ra. — Ki a’ halászatokat ism eri, legott ki- 
találá, hogy a’ sajkában olly valaki van, ki 
akkor a’ halászatban neih gyönyörködött. A’ 
tűz megközelítő a’ partokat, ’s Michelina e- 
gészen fényébe tapadott; de rögtön elaludt 
a’ láng, ’s többé meg sem jelent. A’ leány
ka visszaballagott kunyhójába; de nagyobb 
zavarral ’s kellemetlenebb érzéssel mint va
laha. Egy magában mit sem jelentő eset, 
ezer meg ezer találgatás ’s kicsapongó áb
rándozásnak lett oka. A’ következő estve 
szokásán kiviil korábban jelent meg a’ par
ton: ’s alig múlt egy óranegyed, midőn tá
volról egy fáklyafényt láta föltűnni, mely- 
lyet bizonyos jelekből annak ismere, melly- 
re várakozók. A’ láng ismét közel járult a’ 
Solantot környező sziklákhoz; de, Michelina’ 
nagy bújára, rögtön elenyészett. A’ leány
ka nem tartóztathatá magát, ’s egy nem akart 
tlaczos sikoltás szállott ki ajkain. Oh, mi 
nagy volt öröme, midőn egy jó l ismért hang 
felelt r á , melly egy matrózdalt kezde meg. 
Az esti szellő hallatá vele e’ szavakat:

, ,Evezz, evezz kis fenyűszál,
Dühös szél, ah, csillapodjál,

Jó é g , szüntesd vad hevét!
Evezz , evezz, kis fenyűszál,
Reád az imádott szűz vár,

Vidd hozzá hű kedvesét.“

Ő volt, az ifjú matróz, k it, ha szabad 
vala magának férjet választani, szíve két
ségkívül férjül választanda. Ő volt! de mi
ért , ’s minő esetből evezgetett ő azon part 
körül? Könnyű lett volna e’ kétséget elhá
rítani, ha az ifjút, ki akkor egészen közel 
csónakozott a’ parthoz, a’ felöl megkérdezé; 
de ettől őt egy félékeny gondolat ’s szerény
sége visszatartóztaták. Égető vágy ’s sze
mérem közt habozva iigyekezett még is, he
lyét változtatva, magát az ifjúval láttatni ; 
de hiába. Demén fölragadá evezőjét ’s. gyor
san megfordítván esónakát, mármár távozott, 
midőn a’ lángoló szűz, nem állhatván tovább 
ellen epesztő vágyának, ’s szemérme’ hatá
rinak át nem hágására elégnek gondolván , 
ha nevén nem szólítandja tárgyát szerelmé
nek, fen hangon ismétlő az isméretes ver- 
seeskét:

, ,Evezz , evezz, naszádocska ,
Ne dúlj, o szél! a’ habokba’,

Jó  ég , szűntesd vad hevétj

Evezz, evezz, naszádocska,
A’ gyöngéd szűz várton vára,

Hozd gyorsan hű kedvesét.“

’S visszavonúlt, mintegy megfélemedve 
új merészségén ’s egy magas szikla mögé 
rejtezkedett. A’ boldog Demén kimondhat- 
lan erővel lóditá meg esónakát, mint villám 
szökött a’ partra; ’s Michelinának alig ma
radt annyi ideje, hogy megfutamodva a’ szik
la mögé vonúlhatott,' midőn Demén mellette 
termett.

— Oh Michelina, szólt a’ deli matróz, 
azon perez óta, mellyben távozál, elhagyott 
engem előbbi munkakedvem, elfeledtem há
lóimat, ’s egész napokat töltöttem el kuny
hóm’ küszöbére lieveredve , ’s kezeim melle
men keresztbe fonva, munkátlanúl, előttem 
szüntelen szép képed lebegvén. Az éj nem 
hozott álmot szemeimre, ’s ha ollykor el- 
szenderedtem, csak felőled álmodtam. Eltö- 
kélém akkor magamat hozzád jőni, ’s neked 
szerelmemet inegvallani. Nem tudom, minő 
félelem lepett meg rögtön a’ múlt estve, nem 
bátorkodtam partra szállani, ’s tán ma is úgy 
teendék , ha kedves szavadat nem hallom va
la. Michelina, te tudod, hogy kincsekkel 
nem bírok; de ha férjnek akarsz, annyira i- 
parkodandom, hogy rövid idő múlva megszer- 
zem azt, minek liiával vagyok.

A’ leányt, kinek szíve e’ szavak’ hallot
tára  Örömében repesett, szemérme néhány 
perczig visszatartóztatá; de csakhamar kitárá 
kebelét a’ boldog szeretőnek teljesen, ’s el
mondd, hogy azon perez óta, mellyben meg- 
pillantá, szüntelen őt ’s csak őt ohajtá fér
jének.

Vég nélküli szerelmük’ számtalan ’s hő 
nyilatkozásai után a’ két ifjú elkészítő a’ ter
vet mindenre, mi az Óhajtott czélhozi jutásra 
teendőnek látszott. A’ következő napon Mi
chelina meg fogú vallani anyjának a’ törté
neteket, ’s nem volt kétség abban, hogy a’ 
jó asszony legott meg ne egyezzen minden
ben: mert leányától nyervén táplálékát, sze
relmes gyermeke’ akaratát rég sajátává tette. 
Egy nappal később Demén bémutatandá ma
gát kedvese’ anyjának, ’s a’ menyekző’ tar
tása három hétre liatároztatott. Vigalom szállt 
ez által két szegény család’ kunyhójába, 
melly hasonló türelmetlenséggel várá az órát, 
mellyben e’ szent frigy örökre meg fogott köt
tetni. Demén tudósitá erről egyik bá ty já t,
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A n t o n i o t ,  kit gyöngéden szeretett, ’s ki Nápoly
ban tartózkodott, kérvén, jőne el uienyekzője’ örö
mét vele megosztani.

Míg ez így haladt, Demén minden estve eljött 
Solantoba mátkája’ látogatására, ki jókor kitilt a’ 
sz ik lára , melly tanúja volt első szerelmi találkozá
soknak; ’s a’ várakozás’ hosszú, unalmas perczeit 
némi számolásokkal esalá meg, mellyek ollykor tör
ténetesen csodálkozólag sükerültek. — E’ pillanatban 
jő a ’ partra, mondá: most szökik csónakába ; elhely- 
zi evezőit: ’s indúl; — ín i, kiszáll a' révből; — 
túlhaladja a' szirtcsúcsot; — kievez a’ kis fokon; — 
ott van ! legitt megjelenik. —

Már két hét múlt e l , ’s csak nyolcz nap hibázott 
a’ menvekzöig, midőn Antonio Nápolyiiul megérkezett. 
E z, bár Deménnél négy évvel idősebb, ahhoz fölötte 
hasonlított; hanem hogy homloka szőkébb, ’s szemei 
beesettebbek valónak, azon fölül egész lényén némi 
keménység mutatkozott, mi Deménen sohasem volt 
észrevehető. Antonio’ megérkezése óta egy vitorla 
fuggesztetett a’ naszád’ kis árboczára, ’s a két test
vér minden estszúrkúletben együtt vitorlázott a’ sáf
rányfok felé.

Míg a két szerelmes lassú hangon egymással 
beszélgetett, ezer szép tervet készítve a ’jövőre, An
tonio oldalára heveredve a halászsajkában, gondtala
nul eregető pipája’ füstjé t, ’s szabad szárnyakra e- 
reszté nyugalmas gondolatit; legalább így h i ' ék De
mén és Michelina; sőt ollykor még tréfát is  űztek a’ 
jó és szíveskedő bátyával. — De, oh mennyire csa
latkoztak.

A’ szerencsétlen testvér első pillanatra eloltha- 
tatlan lángra gyűlt Michelina iránt. Okoskodott gyak
ran , mint irthatná ki szivéből e’ méltatlan és gyalá
zatos gerjedelmet; de túlfeszített eröködései is siike- 
retlenek voltak. Reggelenként, több órányi jóltevő 
álom u tán , több és több erőt gyűjte e’ szívét maró 
keselyű’ legyőzésére, ’s minden estve eloszlató Mi
chelina’ látása legelszántabb föltéteit. Megtörtént 
ollykor, hogy hallván, mint czélza rá  öcscse ártatlan 
tréfáival, avvagy lá tván , mint szorító ártatlan elra
gadtatásban mellére kedveséi, nem-akarva ragadta 
meg tő ré t, mellyet övében hordoza, ’s egy irtózatos 
gondolat jéghideg verítékkel borítá el homlokát. — 
A’ siciliaiak , igaz , hogy vitézek ’s nagylelkűek; de 
érzéseik olly indúlatos bélyegüek ’s oily heves kitö
résnek , hogy igen sokszor nem áll hatalmukban 
megakadályozni azon gyászos te tteket, mellyekben 
megrögzött gonoszság látszik lappangani, jóllehet 
csak a’ harag’ pillanati indulatából eredtek.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

BKugyur Játékszínt krónika.
Aug. 9. először: M á t k a n é z é s  vagy a’ lepke. 

Vígjáték öt felv. Marsano után Kiss János. A’ da
rab , mint igen sok víg játék , egy furfangos ember
nek (Déli) cselszövésein épül, ’s eleinte vígan, élén
ken , sok könnyűséggel mozog, utóbb Déli fárasztó 
kezd lenni ’s vele az egész mű; mind e’ mellett az a’ 
jobbak közé számítható ’s fennmaradást Ígér. Az 
előadás egészben dicséretes, ’s inkább kitűnő a’ pon
tos, összevágó já té k , mint egyesek’ tündöklése által, 
minek oka magában a ’ műben fekszik ; alig lévén 
egy két szerep, mellyet kiemelni lehessen: mit azon
ban nem akarunk hibának vétetni. Egyet kell csak 
ezen általános jegyzet alól kivennünk, Lászlót, ki 
ma különösen jó szeszélylyel ’s fáradatlanúl élénken 
ábrázolá a’ furfangjos Délit. Az ostoba Jónathánt is

mulatságosan adá Telepi, az érzelgő Lucretiát Kovács- 
n é , ’s a ’ kis bohó szerelmest Szentpéteryné: a’ töb
bi elsőbb rendű szerepekről azt lehet mondani álta
lában, hogy jó l adattak ’s ez adá meg a ’ játéknak 
lelkét.

Aug. 10. S z é p  és  r ú t ,  vagy a’ rú t leánynak 
is akad k érő je , ha pénze van. Vígjáték 4 felv. Irta 
Ziegler. A’ mű és előadás jeles. Laborfalvi Róza 
a’ két alakú Molli’ szerepében igen kedvesen, igen 
sok természetességgel játszott. Lendvay (Keit Ká
ró l), Szentpétery (Kitz H aris), Szilágyi (Köpper Edu
ard), Telepi (ennek fia) és Fáncsy (JÍaxvell György), 
feladásaiknak híven megfelelve a' mai estét kellemes
sé tették. X*.

Aug. 11. nagy h a n g v e r s e n y  két szakaszban. 
Teljes helybenhagyást nyertek ’s é r d e m l e t t e k :  az 
Orchester Oberon’ élőzenéje’ (W eber Kár. Már.) sza
batos, öszhaugzó előadásával; a’ tizenegy évű A d
l e r  V i n c z e  (pesti fi), ki Hummel’ A moll concert- 
jé t legalább sok könnyűséggel ’s biztossággal játszó 
el zongoráján; B e n z a ,  Podesta’ áriájában, terjedel
m es, erős, teljes csengésű basszusával, ’s hajlékony 
és biztos énekével; S c h l e s i n g e r  Böhm’ potpourri- 
ában, tündér zengzetü violoncellójátékával; — végre 
K a i s e r  első hegedűsünk is Beriot’ változataiban A 
durból. Vendégszeretetét pedig közönségünk Sacher 
kisasszony’s Ferenczy úr bukaresti énekesek iránt bi
zonyító. Amaz a bolerót éneklő olaszúl ’s Carl Hen
rik a ’ Kazinczy Gábor és gr. Keglevics irta  ismeretes 
bucsúdalát; ez Dérinével egy zampai duót. Az Isme- 
retleunő’ vadászkara nem olly szabatos mint egyébkor, 
a’ Kirchlehner élőzenéje (Creta’ törvénye) gondolat- 
’s melódia nélküli.

Aug. 12. F e k e t e  a s s z o n y .  Ä.  JF\
i g a z í t á s o k . 216 szel. 29. sor. s z e r e t l e k  

k e lje it olv. szeretlek. Ugjanott n’ 31. sorban 
s z e l j  t helje tt olv. sú ljt.

Mangítszutl szemle.
31. R o n d o  S c h e r z o  von Stephan H e l l e r .  

Op. 8. 10 gr. =  37 Va kr. Leipzig, bei K istner. — E’ 
romlóban egy, igazi szellemből eredeti szerzeménynyel, 
egy valódi muvésztermészettel találkozunk, ’s bármelly 
kicsiny is az, igazán elomlóit lelkes- és elmésséggel. 
Gyengéd, természetes, okos, akaratos, mindig sze
leteire méltó, enyeleg mint egy gyermek, ölünkbe ül, 
a’ legcsodálatosb ötleteket, hozza elő , ismét elugrik , 
röviden — szeretnünk kell azt. *)

32. R o n d e a u  á l a  M a z ú r  par Fr. Chopin. Op. 5. 
14 gr. =  52 Vi kr. Leipzic, chez Hoffmeister. Chopin
nek e’ rondeauja talán már 18dik évében Íratott, de 
nem régen jelent meg. A’ szerzőnek nagy fiatalsága 
legfölebb némelly bonyolított helyekről, menyekből 
nem tud egy hamar kivergődni, gyanítható (például a’ 
6-dik lap’ végén) ; egyébiránt e’ rondeau váltig Cho- 
p in i, tehát szép, andalgó, telve kecsesei. A’ ki őt 
még nem ismeri, e’ szerzeménynyel legjobban kezdheti
ismeretségét. (N. Zscbrifc f. Mus. v, Schumann). €$'. X.

H e l l e r  I s t v á n  m a g y a r  .  k ü l ö n ö s e n  p e s t i  s z ü l e t é s ű  ( a p j a  s z a t ó c s  , 
e g y  i d e i g  a z  ú j  v i l á g  u t c z á b a n  U n g e r ’ h á z á b a n  l a k o t t )  i g e n  k o 
r á n  m u t a t o t t  h a j l a n d ó s á g o t  a ’ m u z s i k á h o z  ,  t a n ú i t  P e s t e n  W i n k 
l e r  é s  B r a e u e r  m e s t e r e k t ő l  i s  ,  k e l ő b b  B e c s b e n  C s e r n y t ö l  ,  k i 
t ő l  v i s s z a j ő v é n  ,  P e s t e n  e g y  p á r s z o r  n y i l v á n  j á t s z o t t .  E z u t á n  
N é m e t o r s z á g b a n  t ö b b  l i o l y e k c n  h a n g v e r s e n y e k e t  a d o t t  ; l e g u t ó b b  
A u g s b u r g b a n  l a k o t t ,  h o l  a z  i d é n  K a l k b r e n n e r r e l  P a r i s b ó l  k e t 
t ő s  v e r s e n y t  j á t s z o t t ,  ú g y  s z i n t e  U r o u e t  h í r e s  f u v o l y á s *  h a n g 
v e r s e n y é b e n  is . a ’ k i  H e i l e r t  n a g y  z o n g o r a j á t s z ó n a k  n y i l a t 
k o z t a t t a  é s  s z e r e n c s é j é r ő l  b i z o n y o s s á  t e t t e ,  h a  P a r i s b a  r r . e u e n d ,  
h o v a  H e l l e r  s z á n d é k o z o t t .  Cs. 1%

A z  A t h e n a e a m b ó l  h e t e n k é n t  k é t s z e r ,  ú g y m i n t  c s ü t ö r t ö k ö n  é s  v a s á r n a p ,  j e l e n i k  m e g  e g y  e g y  í v ;  t á r s á b ó l ,  a ’ F i g y e l m e z ő b ő l , m i n d e n  
k e d d e n  e g y  í v .  A r a  a ’ k e t t ő n e k  h e l y b e n  k i h o r d á s s a l  ,  5 f t .  c p .  ; p o s t á n  ,  n y o m t a t o t t  b o r í t é k  a l a t t  5  f t .  4 8  k r .  c p .  V e l i n p é l d á n y o k  f é l é v e n k é n t  
k é t  f o r i n t t a l  d r á g á b b a k .  É v n e g y e d e n k é n t  i s  v á l t h a t n i  p é l d á n y t  2  f .  3 0  é s  p o s t á n  3  f l o n .  K i a d ó  h i v a t a l  P e s t e n ,  H a t v a n i  u t c z a , 5 9 4 .  s z á m ,

Xyomatik Bullán, a* magyar királyi egyetem' betűivel
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A * budapesti álláhitV tárgyában.

( B e r e k e s z t é s  *).
H árom  kőnyom attal.

Nem bocsátkozhatom ez úttal a ’ jégárnak  
részletes!) leírásába, melly tulajdonképem fel
adásom’ m egfejtését határtalan távolságra vet
né. A’ drámának égen azon jelenésén állunk, 
hol számtalanok nyugtalanul azt kérd ik , váj
jon lesz-e állóhíd , vájjon lehet-e állóhíd? 
L esz-e? azt nem tudom. De hogy lehe t, arról 
meg vagyok győződve. V ízm ívi, vagyis víz- 
áradási tekintetben pedig a z é r t , mert olly 
hídnak építését tartom k iv ihetőnek , melly a ’ 
folyamban vagy épen semmi változást, vagy 
ha ig e n , csak jótékonyt eszközöl, ’s így a’ 
folyam’ szabályozásától független tervezeten 
alapúi.

Az I. sz. a la tt ide m ellékelt térképbe bele 
rajzolóm ugyan a ’ partok’ vonalát, mint azok
nak rendeztetését Budapest között óhajtanám, 
de e’ javasla t nem azért té te tik , mint ha az 
hidtervemmel szorosan össze volna kötve, ha
nem inkább mint Budapestnek! jé g á r  elleni biz-

*) L. legközelebb a’ II. félév’ 2d. számát.

to sítá sá ra  szolgálandó, h a t . i .  a ’ szabályozás 
illendő távolságra a ’ szerint folytattatnék.

Győry’ terve *), melly szerint a ’ folyam
nak 150 ölre szorítása ’s egy kőoszlopnak a ’ 
m eder’ közepén felállítása aján ltatik , a’ fo
lyam’ szabályozását, bizonyos távolságra a ’ 
hídon felül ’s alul teszi fel.

A’ hammersmitlii liídterv két oszlopot 
tenne szü k ség essé ; mellyek a’ partoktól ’s 
tulajdonképen a’ parti oszlopoktól az általfe- 
szítendő köznek % részényi **) távolságra vol

*) Az Ismertető f. é. 22dik' számában, hol Győrynek 
terve a’ Budapest közt építendő állóhídról kivo
natban közöltetik, ezt ulvasom : ,,Végre tehát a ’ 
hammersmitlii hidat legjobbnak találván, melly
jíOO,000 pengő forintnál többe nem kerü lt, Buda
pest közt nem legkedvezőbb körülmények között 
is a’ hídra teendő költséget, az igazolásra szük
séges mindennemű munkákkal együtt 2 ,000,000  
forintra teszi.“  Ezen közlés könnyen azon véle
ménybe hozhatná az olvasót, mint ha Győry’ hídja 
a hammersmitlii hidnak formája szerint volna ter
vezve:. azért szükségesnek tartam az olvasót fi
gyelmeztetni, hogy a’ Győry’ javaslata szerinti

** a' hammersmitlii hídtól különböző szerkezetű.
) Győry úr, Gerstner után, vagy talán más forrás

ból , azt állítja, hogy a ’ Hammersmith-formáú el
rendelés szerint, az egész általfeszítendő széles
ség öt felé osztatik ’s abból három rész a’ közép
ső ívnek , kettő a’ két szélső fél fél íveknek tu- 
lajdouítátik. Áll-e ez, kérdem?

15
*
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nának felállítanilób, ’s iffy a’ folyam liárom 
részre osztatván, a’ közép rész olly széles 
lenne, mint a’ két szélső együtt véve. — E’ 
terv ellen, melly szerkezeténél foffva kétség
kívül a’ leffezélirányosl) ’s kivált financiális 
tekintetben a’ legelfogadhatóbb, az a’ meg- 
jeffyzésem, lioffy mivel a’Budapest közti Duna 
effy a’ Maróit- ’s Festösziffettől lefelé nyúló 
vízalatti zátony által két külön mederre va
gyon osztva, a’ hídnak vízi oszlopai épen a’ 
folyam’ sodraiba esnének, a’ folyam’ kisebb 
mélységű része pedig, t. i. a ’ zátony, a’ leg
nagyobb ívfeszűlet alá; már pedig a’ hídépí
tési rendszer ellen elkövetett hiba , az oszlo
pot, melly mindig akadály, a’ folyam’ sodrá
ba helyheztetni. Ezen mód szerint építendő 
híd is tehát némi folyamrendezést látszik elő
re feltenni.

Én a’ Dunának Budapest közti állapotá
hoz képest a’ következő elrendelést vélném, 
az állóliíd’ felállítására nézve, legczélirányo- 
sabbnak.

A’ Margit-szigettől lefelé (lásd az I. és 
H. 2. alatti térképet *) a’ Dunának közepén, 
hol mint említém, a’ két szigettől egy zátony 
nyúlik aláfelé, egy töltés (molo) lenne eme
lendő a’ hídnak czélba vett helyéig, melly a’ 
II. térképen, az Ullmannház’ irányába esnék, 
’s a’ töltés’ végén a’ hídoszlop építendő.

A’ rajzon kettős oszlop (lásd II. 1.) lát
ható ugyan, mert ez vala tervemnek egyik 
mellékes, de nem lényeges eszméje, ’s így 
noha elmaradhat, de egy két szóval érinteni 
még is érdemesnek találom.

A’ fő eszme a’ töltés (molo), melly által 
a’ folyam a’ hídig elválasztva maradna ’s csak 
azon alul egyesülne. Ezt tehát úgy kell venni, 
mint ha a’ Margitsziget egész a’ hídig nyúl
nék, ’s a’ híd’ oszlopa annak végső pontja 
lenne. E’ szerint a’ jégmenet’ útjában sehol 
akadály nincs,tehát elhárítva a’ híd elleni aggo
dalom ’s vele a’ fő panasz. A’ folyamnak széles
sége e’ tájon úgy is mérték feletti lévén, azon 
ellenvetés, hogy ez, a’ töltés által, némit 
vesztene, a’ már mondottak szerint alig vár
ható, mert ez inkább jótékony, mint káros.

Egyéb hasznai ezek:
A’ pesti folyamág’ víz-sodrának Budára 

dőlését fel fogja tartani; minek az a’ jó kö-

*) Ez előtt mintegy 4 évvel gr. Széchenyinek be- 
mutatíatott.

vétkezése leend, hogy Buda’ városa nemcsak 
pariszakadásoktól mentesítve leend, sőt in
kább, mivel a’ budai ág’ víz-sodra is a’ bal 
parttól mind inkább távozni fog, némi fogla
lásokat is fog tehetni; mire Budának olly igen 
nagy szüksége vagyon.

E’ molo továbbá, Budapest’ kereskedé
sének gyarapodásával egy igen czélszerű ki
kötő- ’s rakhelyűl fogna szolgálni, ’s különö
sen a’ Pest felőli oldalán tanyázó hajók men
tek lennének az itt uralkodó éjszaknyugoti sze
lek’ dühétől.

Végtére egy alkalmas kocsikázó és sétáló 
utat szolgáltatna ezen, fákkal stb. feldíszített 
molo a’ Margit’ szigetébe, ’s a’ budapesti la
kás’ kellem ’s kényelmeit, költői képzelődés 
nélkül mondom, végtelenül emelné.

A’ mólónak felső szélessége a’ több ol
dalú használás’ czéljához képest lehetne 6—8 
öl. Két nyílást liagyék benne, az a és b be
tűkkel jelelt helyeken, a’ hajóknak, egyik ág
ból a’ másikba általtétethetésére , melly nyí
lások felett fahíd állíttatnék.

A’ kettős oszlop, melly mint említém, 
csak mellékes eszme ’s elmaradhat, az árbo- 
ezos vagy magos kéményű gőzhajók’ által- 
eresztésére szolgálandna. A’ két oszlop tudni
illik egy, a’ váraknál alkalmazni szokott, csa
polod (Zugbrücke) által köttetnék össze, 
melly rendesen leeresztve volna, ’s csak a’ 
hajók’ átbocsátásakor vonatnék fel. Illyenkor 
a’ gyaloginenők a’ hídnak mind a’ két olda
lán lépcsőkön járnának fel a’ hídláb’ felsőbb 
emeletébe, ’s a’ bolthajtás felett jutnának a’ 
másik oldalra, minél fogva a’ közösülés a’ 
gyalogjárókra nézve egy pillanatig sem volna 
megakasztva. — A’ liidláb’ tetején nézd a’ 
tündéres mulatóházat, hol gyönyörű kilátás 
mellett, kellemes pihenőhely, frisítő étel, 
ital, fagylalt, csemege, és — rheuma; ’s ím 
tervem’ költői része.

A’ Duna’ szélessége az irányzott hídhety’ 
táján 240 bécsi öl lévén, egyegy ívre 120 öl 
esik, vaoy mivel a’ pesti part’ melléke iszap, 20 
öllel beljebb építethetvén a’ pesti parti osz
lop, jutna egyegy ívre 110 öl. Navier számo
lással inegmutatá, hogy egy 264 öl hosszú 
ívfoszűiés még egész biztossággal eszközöl
hető , ’s így a’ tervem szerintinek kivihetősé
géről kétség sem lehet.

A’ ráfordítandó költség sem lenne több, 
mint a’ haminersmithi minta szerint épülendő
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mellett. Mert itt a’ lánczok ugyan hosszabbak 
és így költségesbek, ile ellenben csak egy 
oszlop leven a’ folyam’ medrébe építendő, te
temes költség kiméltetnék meg az által is. 
A’ hammersmithi terv szerint a’ folyam’ mé
lyébe esnének a’ vízi liídoszlopok , az én ja
vaslatom szerinti oszlop pedig oda, hol a’ fo
lyam’ mélysége legcsekélyebb; ’s így kivi
tele kevesebb akadálylyal ’s nehézséggel len
ne összekötve.

A’ molo azonkívül, ha elébb építtetnék, 
mint a’ liídoszlop, igen könnyítené ennek me- 
clianicai felállítását. Mert ha egy nyáron ál
tal fel nem épülhetne is az oszlop, az annak 
felépítlietésére szükséges faszerkezetű vízfo
gó (Fangdamm), a’jég által meg nem rongál- 
tatnék, védve lévén a’ molo által.

A’ hídépítés’ ügyében egyébiránt nem az 
a’ leglényegesb kérdés, hogy melly szerkezetű 
híd a’ legolcsóbb (melly esetben „minuendo- 
licitatiót“ kellene tartani, ’s akkor tán valami 
naturalista molnárra bízatnék a’ vállalat); ha
nem az, hogy minő szerkezetű híd felelend 
meg legjobban a’ helybeli körülményeknek, 
’s hogy melly terv szerint épülendő ütközen- 
dik legkevesbbé össze a’ sokféle egymással 
ellenkezésben levő érdekekkel; mindenek fe
lett pedig az a’ fő feladás, olly hidat hozni 
javaslatba, melly ellen, mint folyam-akadály 
ellen, kifogást még az előítélet sem tehetne. 
Megfejtém-e e’ feladást? Ítélje meg a’ részre- 
hajlatlan olvasó.

— A’ 40dik számú Társalkodónak 154dik 
lapján egy jeles értekezésben ezt olvasom: 
„Annyi azonban tagadhatlan, hogy állóhíd az 
áradásokat, — bár kevésbbé kártékonyokká 
de gyakoribbakká teheti. — Ez lehetséges 
is, de minden esetre ollyan is, mit a’ közvéle
mény’ fejéből tudományos okoskodásokkal ki- 
disputálni nehéz lesz, ’s így a’ hídépítés’ kér
dése a’ martiusi catastropha által csakugyan 
egészen más alakot ölt magára.“

Ezen észrevétel csak akkor alapos, ha 
a’ híd több oszlopokra, a’ jég’ szabad lefolyá
sa’ mindannyi akadályaira építtetnék, mely- 
lyek által a’ folyam’ mostani állapotja megza- 
vartaínék. Hogy a’ fenntebbi rendelkezés mel
lett ezen aggodalom felesleges, úgy vélem, 
mindenki előtt világos.

Egy más észrevétel ugyancsak a’ fentidé- 
zett Társalkodó’ számában a’ következő :

„Azonban — — — — — — annyi bizo

nyos, hogy vízbiztosítási tekintetben kell va
laminek történni, ’s az is hihető, hogyha 
majd a’ múlt országgyűlési XXVIdik t. czikk. 
6dik §-a’ következésében, a’ kisajátítás ’s 
ezzel összekötött kárpótlás’ kérdése, a’ két 
város, ’s liídvállalkozók közt szőnyegre ke
rül, az 5dik §. azon szavainál fogva, melly 
a’ költségek’ felszámítását ’s minden egyéb 
körülmény’ gondos elintézését az országos biz
tosság’ bírálatára bízza, Budapest városa bi
zonyosan kívánni fogja, hogy az árvíz elleni 
biztosítás’szempontjai, bármi tervű légyen is 
az , a’ költség’ felszámításába foglaltassanak, 
’s e’ körülmény a’ hídépítés’ tervével egy ösz- 
szes tömeg gyanánt nézessék, — ’s vélemé
nyem szerint, ezt joggal kívánhatja is.“ —

Ezen követelése a’ két városnak csak ak
kor lehetne igazságos, ha a’ híd miatt kellene 
akánnelly rendű folyam-szabályozásnak tör
ténni. Minthogy azonban a’ hídnak tervem 
szerinti felállítása által a’ folyam épen nem 
izgattatnék, a’ város’ biztosítására pedig akár 
épülend híd, akár nem, a’ folyam’ szabályo
zása szükséges, következik: hogy az erre 
fordítandó költség, a’ híd’ rovására nem ke
rülhet. ’S így a’ hídépítés’ kérdése a’martiusi 
catastropha által változást ugyan nem szen
vedett.

Egymás szerkezése a’hídnak, melly sze
rint a’ folyam’ állapotja változatlan maradna, 
az lenne, ha azon helyen, hol a’ folyam’ leg
szűkebb , a’ sz. Gellérdhegynél t. i . , a’ két 
parton állíttatnék egyegy oszlop, ’s egy  
láncziv-feszüléssel liidlaltatnék át az egész 
Duna. A’ szélesség 160 öl lévén, sokan ta
lán kétségbe liozandják kivihetőségét. Én 
ugyan részemről kivihetőnek tartom, de fel
adásom’ körén kívül esvén e’ kérdés’ további 
vitatása, megfejtését angol intelligentiára bí
zom , mellynek , midőn a’ híd’ mechanismusá- 
ról vagyon szó, véleményemet önkényt alá
rendelem ; ’s ki erről honomban máskép vé
lekedik, annak, mondhatom, hite önmagáról 
ugyan erős!

— Befejezésül egy két szót a’ tárgy’ fi
nanciális részéről. Újságlapokból tudjuk, hogy 
a’ hídépítésre megkívántaié pénzsumma hi
bázni nem fog. Láttuk, hogy noha még csak 
két concurrens jelenkezett, m áris a’ „minu- 
endo-licitatio“ elvének elismerése siirgette- 
tik. A’ hídnak száz évi birtokát követeli az 
első vállalkozó, megelégszik ötven évvel a’ 

15 *
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második, ’s egy harmadik, a’két elsőnél még 
nagyobb patrióta, — ha volna tudniillik oly- 
lyan, kinek zsebe is töltve: mert üres zsebű 
patrióta számos!) — talán szinte 25 évben ál
lapodnék meg. Kérdés, a’ három közül, mely- 
lyikre bizassék a’ híd’ nagy ügye ?

Ki a’ tré fá t, melly illyes vállalatnál a’ 
külföldön nem ritkán űzetik, nem ismeri, az, 
kétségkívül, minden hosszú fontolgatás nél
kül, ez utolsó nagylelkű honfit fogná — elra
gadtatva a’ vélt Patriotismus’ tüze által — pár
tolni. Sajnálom, hogy e’ tiszta örömét, mivel 
csalódáson alapszik, el kell rontanom. Mert 
tudja meg, mit patriotismusnak tart, az nem 
egyéb nyerni kívánásnál ’s nagylelkűség’ 
űrügye alatt mások’ kárával űzött hamis já 
téknál. Nyerés, igaz, czélja mind a’ három
nak egyaránt, de a’ módban nagy a’ különb
ség. Nézzük csak közelebbről, mikép megy 
véghez az actiák’ vására. Legyen p. o. 4000 
actia, egyegy 500 forintos; 1000 belőle közre 
bocsátatik, 3000 visszatartatik; elfogyván az 
1000, ára nő az actiának; mert a’ tőkepénzes, 
ki a’ hídvállalatnál részes kívánt lenni, de az 
első actiarajból nem részesülhete, drágáb
ban is megfizeti az actiá t; ’s ím most kéz 
alatt a’ 3000 hátratartott, 10, 20 ’s gyakran 
több percent-nyereséggel árultatik úgy, hogy 
mire a’ mív elkészülne, a’ „principális válla
ló“ már megzsebelte magát; ’s ezek után si
kerül-e a’ vállalat, vagy siilyed, az legkisebb 
gondja! Hanem most bezzeg beáll a’ harmadik 
stádium, ,az actiáknak becse-vesztése, vagy 
a’ mi egy, a’ vállalat’ bukása.* Sajnálhatni a’ 
szegény részvényes tőkepénzeseket, mert a’ 
mellett, hogy gúnynak tárgyai, summáik is 
fogytak, mert actiáik már most nemcsak nem 
kamatúinak, sőt az 500 forintot sem érik, ’s 
gyakran beesők 250re, sőt alább is siilyed*). 
He liagyján, nyertének ők is tapasztalás ál
ta l, ’s máskor majd nem a’ 25 évies, hanem 
a’ 100 évies actiákat vásárlandják; különben 
is az lehet vigasztalások, hogy a’ nagylelkű 
patrioticus vállalatban ők is vettenek részt! 
Az lső és a’ 3dik vállalkozó között tehát az 
a’ különbség , hogy amannak, a’ mellett, 
hogy maga is nyer, arra van gondja, hogy a’ 
részvényesek is nyerjenek ’s a’ vállalat si
kerüljön; az utóbbinak pedig arra csupán,

’’) A’ londoni Themze-tunneü vállalatnál az egész 
tőke elfogyott, mielőtt a ’ mív félig lett volna el
készítve.

hogy az a c t i á k ’ v á s á r j á n  nyerjen, nem 
tekintve az ügy’ jó , vagy rósz kimenetelét.

Az actiákon nyerhetés olly rúgó, melly 
még olly helyen is megindít vállalatot, hol az 
vagy felesleges, vagy idő előtti. Szükség-e 
kérdeni, Becs és Budapest között k é t  vasút? 
Lehet-e reménység, hogy mindkettő egymás 
mellett fenn fog állhatni ? holott még egynek 
is haszonnal fennállhatása kétes. ’S még is , 
alig pendítteték meg a’ Duna’ jobb partján 
viendő vasút’ kérdése, már is készületek tör
ténnek egy másiknak eszközlésére a’ Duna’ 
bal partján. Mi czél rejtezik itt? Nem veszed-e 
észre, tőkepénzes, hogy itt rovásodra dol
goznak ’s mikép pillantgat a’ fövállaló, mo- 
solygva, tölt zsebedre ?

Ismerem az ellenvetést, melly állításomra 
támadhat, hogy tudniillik, ha egyesek vesz
tenek i s , az egész közönségre csak haszon 
hálál, ’s elébb — tehát kevesebb áldozattal — 
jut az ország a’ liíd’ birtokába. Szűkkeb- 
lü ség ! nem kell felejtenünk, mikép az illy 
vállalat-bukásoknak az a’ rósz következése 
szokott lenni, hogy a’ tőkepénzesek vissza
ijednek hasonló, országunk’ virágzását ’s jó 
létünk’ emelését kétségkívül eszközlendett új 
vállalatoktól, mert, ha péld. egy olly fényes, 
kecsegtető vállalat , mint a’ budapesti híd, 
rosszúl ütne ki, vájjon, mi jót lehetne re
ményleni egy Budapest és Debreczen között 
építendő vasúttól, vagy egy a’Tiszától Pestre 
vonandó csatornától stb. Nincs tehát kétség, 
hogy a’ rosszúl sült vállalat a’ köz érdekre 
káros befolyást gyakorol.

így lévén a’ dolog, nincs egyéb hátra, 
mint hazám’ úgy is kis számú ’s nem első 
rangú tőkepénzeseinek szemességet ajánla
nom az actiák’ vásárlásában, ’s őket arra fi
gyelmeztetnem , hogy vigyázva adják ki ke
zeikből capitálisaikat; honunkban még bizo
nyosabb sikerrel a’ földmívelés’ javítására ’s 
több ágú honi ipar’ emelésére fordíthatan- 
dókat. V ásárhelyi Pál.

B e f o l y á s a
a ' közlekedés* eszközeinek a’ polgári* 

sodásra és szabadságra.
(Chevalier),

Egyike azon pontoknak, mellyekben mai 
társaságaink a’ régiektől leginkább különböz
nek, tagadhatatlanul;az u t a z á s i ) é l i  k ö n y -
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n y e b b s é g. Hajdan utazni nem lehetett más
kép , mint patriciusi módon. Akkor, még- ha 
valaki csak philosophus módra akart is utazni, 
gazdagnak kellett lennie. A’ kereskedők ka
ravánokban jártak , adót fizetvén a’ sivatag’ 
béduinjainak, pusztai tatároknak, ’s amaz 
apró fejedelmeknek, kik mint saskeselyük úgy 
ültek fent a’ hegyszorosakra épített váraik
ban. Akkor az angol gyorsszekér’ vagy a’ kö
vezetét meggyújtó postakocsi’ helyét, a’ spa
nyol-amerikaiaktól maiglan megtartott régi 
ázsiai gyaloghintó ; vagy a’ teve, e’ puszták’ 
hajója; vagy egy lassú, nyugodalmas szekérbe 
fogott négy ökör ; a’ közpolgároknál ’s pán- 
czélozott bajnokoknál pedig a’ ló foglalta 
vala el. Akkor a’ költséges postahajók, vagy 
gőzösök, ezen igazi úszó paloták helyett, szűk 
és toredékeny bárkák szolgáltak, mellyeket 
a’ partok’ mentében tolvajok, a’ víz’ közepén 
tengeri rablók üldöztek, ’s mellyek az epicu- 
reus Horáczot e’ rettegő felkiáltásra fakasz
tották :

, , l l l i  robu r et aes trip lex  f
Circum pectus erat.**

Akkor az utak, keskeny, meredek ösvények
ből állottak, ’s veszedelmesek voltak a’ ha
ramiák, erdei vadak és mélységek miatt. Az 
embernek tömérdek poggyászt, élelmet, cse
lédeket , és őröket kellett magával liurczolni. 
Az útas itt-ott, nagy távolságokra, fejét olly 
házigazdáknál hajtotta le , kiknek barátsága 
őseiről szállott rá ; mert akkor még ama’ ké
nyelmes fogadók nem léteztek, hol ma pén
zéért kiki az élet’ minden éldeleteiben nyakig 
ülhet, ’s parancsára váró szolgák’ szorgos 
gondoskodásában részesülhet. Ha találkozott 
is valami köz szállóhely : az csak ollyan forma 
terem volt, minők a’ nyúgoti karavántanyák, 
— nyomorult, puszta menedék, hol csak vi
zet ’s négy falat lelhetni; vagy a’ minő sty- 
lusban vannak építve a’spanyolországi ’s dél
amerikai fogadók , mellyek a’ karavántanya 
és istáló közt j u s t e  - m i 1 i e u-t képeznek. 
Akkor az emberek’ szörnyű többsége, melly 
névre és jogra rabszolga volt, valósággal a’ 
földhöz ragadva ’s ahhoz lánczolva vala, a’ 
helyből mozdúlhatás’ nehézségeinél fogva.

Azért is könnyítni a’ közlekedéseket any- 
nyi,  mint dolgozni az igazi, tettleges és gya
korlati szabadságon ; annyi, mint részeltetni 
az emberi család’ minden tagjait azon tehet
ségben, minél fogva a’nekik örökségül adott

földgolyót használhassák; annyi, m inta’ na
gyobb szám’ szabadalmait olly messze ’s oily 
jól kiterjeszteni, valamint azt a’ választási 
törvények által végbevinni lehetséges. Sőt, 
még többet mondok, annyi az, mint egyenlő
séget ’s democratiát eszközölni. A’ szállítás
módok’ tökéletesítésének következménye az, 
hogy általa megrövidülnek a’ távolságok nem
csak egy ponttól a’ másikig, hanem egy osz
tálytól is a’ másikig. Hol a’ gazdag és hatal
mas csak pompás kísérettel útazik, a’ szom
széd faluba menő szegény pedig magányosan 
eviczkél sár, homok, sziklák és berkek közt: 
ott az egyenlőség’ szava hazugság; ott az 
aristocratia szemetszúró. Indiában és Cliiná- 
ban,  a’ mahoinmedanus tartományokban, a’ 
félig arab Spanyolországban ’s Amerikájában 
mindegy, akár köztársaság, akár császárság, 
akár mérsékelt monarchia nevet viseljen az 
ország. Ott a’ földmíves és mesterember nem 
jő kis érteibe azt hinni, hogy ő hasonló a’ka
tonához , bráminhoz, mandarinhoz, basához, 
vagy nemeshez, kiknek kísérete sárral fecs- 
kendi be, vagy feltaszítja őt útjában. Látván 
azokat jőni, akaratja nélkül némi hódoló fé
lelemtől lepetik meg, ’s szolgailag meghajlik 
elüttök, míg elmennek. Ellenben Nagybritan- 
niában, a’ lordoknak méltóságos kiváltságaik 
’s gazdagságok mellett i s , a’ mesterember és 
paraszt, ki vasúton útazhat, csak legyen zse
bében néhány shilling, — ’s kinek joga vau 
a’ báróval, lierczeggel vagy pairrel azonegy 
kocsiba, azonegy pattra ülni — érzi emberi 
méltóságát, ’s kézzel foghatólag tapasztalja, 
hogy közte ’s a’ nemesség közt áthághatat
lan mélység nincsen.

Ennél fogva velem nehéz lenne elhitetni, 
hogy az olly kormány zsarnoki tervekkel fog
lalkozik , melly magát egész buzgalommal bi
rodalma’ átszegdelésére és a’ szállítási költ
ség’ ’s idő’ fogyasztására szánná. Vájjon nem 
igaz-e, hogy a’ nagy útak’, csatornák’ és fo
lyók’ mentében , az eszmék a’ portékákkal e- 
gyütt kerengenék, és hogy kisebb nagyobb 
mértékben minden vándorló kalmárlegény mis- 
sionárius ? A’ visszafelé menés’ baráti nagyon 
is jól tudják ezt. Ezek nem igen igyekeznek 
elösegélni a’ közüsülési vállalatokat, ’s majd 
úgy félnek a’ hidak’ és utak' mérnökétől, mint 
Voltairnek egy kiadójától. Miután tagadha
tatlan a z , hogy Europa’ első vasútai közül 
egy azaustriai tartományokban hozatott lé tre ;
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hogy a’ császári kormány, birodalma’ egyik 
vécétől a’ másikig- szép töltött utakat nyitott: 
és hogy a’ dunai gőzhajókat gyámolítja: eb
ből azt merem következtetni, hogy az austriai 
kormány a’ közlekedés’ ezen eszközei által, 
kebelében a’ polgárisodást és szabadságot 
nyilván elősegíti. Fábián Gábor.

A z  a  p  á  c  z  a .
U hland után.

Klastrom’ magányos kertiben 
Halvány szűz tévelyeg,
’S szemében a’ hold’ fényinél 
Könyük tündöklenek.

„Oh boldog én! hogy sírba szállt 
Ifjű szerelmesem;
Angyal lesz Ő — ’s angyalt szabad 
Szeretni énnekem!“

Sóhajt, ’s remegve Mária’
Képéhez érkezett,
K it tiszta fény, ’s mint szűz anyát. 
Szelídség környezett.

Előtte térdre hull, ’s nyugott 
Arczczal tekintve fel —
Elalvék, ’s omló fátyla lön 
A’ gyászos szemfedel.

S  e  j  t  e *h  é  n  y .

Oltár’ kövén ha térdelek 
És felfohászkodom;
’S könyörgésembe szenvedő 
Hazámat foglalom;

Fölöttem látom lengeni 
Nyájas védangyalát,
’S redőtlen homlokát remény’
Sugári fűzik át.

És hallok édes szózatot 
Lezengni ajkiról,
Egy tündérképet fejtve a ’
Jövő’ homályiból.

És én örvendve térek el;
Szívem megnyűgodott 
A’ szózaton, mellyet nekem 
Az ég üdvül súgott.

üeiithy Xsigmond,

A ' s z é p  in a t  r ó z le á n i j .
( V ége.)

Egy este a’ két testvér Terminibe készült 
a’ szokott tengeri útcza; midőn Demén, ki 
egy perczig mozdulatlanéi! állott meg a’ par

ton , ’s a’ latkor’ habzó vonalát sötét azúrral 
látta bevonva, bátyját egy szélvészt rejtő 
föllegre, ’s néhány tengeri madarakra figyel- 
mezteté, mellyek fejér szárnyaikat csattog
tatva iparkodtak a’ kikötőbejutni. Utóbb így 
szóla hozzá:

— Úgy hiszem, Antonio, ma tanácsosabb 
lesz itthon maradni, mint Solantóba sajkázni; 
Michelina bizonyosan nem fog elmaradásun
kon busúlni, mert könnyen átlátandja, hogy 
egyedül az idő’ állhatatlansága tartóztatott 
vissza bennünket. Jer, ha tetszik: az éj’ első 
óráit azon elrongyolt háló’ foldozásával töl- 
tendjiik, mellyet nekem Nápolyitól liozál, ’s 
én néhány kalandos esetet beszélek el bostoni 
utániból.

De Antonio egy minden veszélyt megvetni 
szokott emberhez illőleg felelt öcscsének:

— Nesze, egy lángoló szerető! Félnél 
te , derék amerikai ? Ah , nem így tevék én , 
midőn Mariettával szeretközéin. A’ viliarzó 
tenger nem volt képes engem megrettenteni, 
’s ha sajkám készen nem vala, ezer czethal- 
csont! inkább tengerbe vetém magamat, ’s 
úszva sieték kedvesemhez, mint csak egyszer 
is elmulasztottam volna a’ kitűzött pillanatot 
’s helyet.

— Mind jól van, kedves Antonióm, vi- 
szonzá Demén; meg kell mégis vallanom, 
hogy azon perez óta, mellyben Michelina iránt 
szerelemre gyúltam, ’s lángom viszonozta- 
tott, az élet szebbnek ’s drágábbnak tetszik, 
úgy hogy szüntelen félek azt veszélyeztetni. 
Oh , mi édes azon égi teremtéstől szerettetni, 
’s minő kín volna tőle már is elválasztatni ?

’S midőn ezt mondá, nem is gondolt ar
ra , hogy bátyja’ szívét keresztül járja sza
vaival : k i, vagyhogy valami bal tervet ko
holna , vagyhogy a’ természet’ e’ mozgalmá
ban gonosz vágyai’ teljesedésére némi segélyt 
sejtene, nem szűnt meg Demént addig nó
gatni , ’s únszolni, inig rá nem birá, hogy ez 
este is Solantóba csónakázzanak.

Körülbelül egy óráig evezett már a’ két 
testvér, ’s a’ part felé fúvó szél a’ magas ten
gerre kényszerítő őket, hogy távolabb legye
nek a’ partokat környező veszélyes sziliek
től. A’ viharos ég azonban hovatovább elsöté
tült, nem annyira az éj’ közeledése, mint in
kább a’ terhes föllegek’ összecsoporíozása 
miatt. Notion nőttek ’s dagadoztak a’ hullá
mok, ’s a’ tenger már azon habrétegekkel lát
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szott behintve, mellyet a’ matrózok k o s o k 
n a k  neveznek; mert fejéren ’s szétszórva 
tűnnek föl a’ tengerszínen, mint réten a’ le
gelő kosok. Egy miglio távolságra kitört a’ 
szélvész, ’s a’ megszakadozott felhőkből ret
tenetes dördületek robogtak alá: hatalmas, 
legyőzhetetlen széltől űzött hullámhegyek ro
hantak nagy dagálylyal a’ nyomorú sajka fe
lé, mellyben két elszánt teremtmény egész 
erejéből küzdött az eleinek’ dühével, ’s melly 
egy pillanatban csodálatos magasságra emel
ve , legott a’ mélység’ fenekére sújtatott.

Demén a’ sajkát konnányozá, ’s bátyja 
az evezővel vesződött: szótlan volt mindket
tő. Amaz Michelinára gondolt, ’s szívében a’ 
boldogságos szüzet ’s a’ paradicsom’ minden 
szentéit liívá segélyül, esdekelvén: engedje
nek neki még néhány évet , hogy szeretett 
hölgye mellett nyugalmasan töltliesse el azo
kat ; ahítatos zarándoklást ’s bő áldozatokat 
ígérvén a’ megtestesült isten’ anyjának. An
tonio a’ pokol’ minden fúriáitól gyöíörtetett, 
’s valahányszor a’ csolnak elmerülési veszély
ben forgott, egy vad remény ízgatá kebelét. 
Egy pillanat vég veszélylyel fenyegető a’ két 
testvért, midőn égy hullám dühösen rohanván 
a’ sajkára, széttörő az evezőtámaszt. Anto
nio meghajolt, a’ dolgon segítendő, ’s egy 
éles sikoltás vonja magára figyelmét; megfor
dul, ’s Demént nem látja: eoy hab kivető azt 
a’ sajkából. A’ boldogtalan, minden erejét 
összeszedve tartá fenn magát a’ mint csak le
hetett , a’ sajka mellett, ’s testvérének se
gélyért rimánkodott. A’ hullámok’ változó 
mozgása egy pillanatra fölveté a’ sajka’ pár
kányára, ’s Antonio megmenthető é le té t; kö- 
nyörületességre hajlékony leikétől buzdítva, 
már kezét nyújtá öesesének; a’ legcsekélyebb 
erő elég vala az elveszendőt megmenteni; de 
az átkozatos bátya vissza voná karját, ’s mi
vel Demén igen közel küszködött a’ naszád
hoz, a’ szörny egy hatalmas csapást irány
zott evezőjével annak fejére.

— Ah, átok rád! — sikolta fuldokolva 
a’ nyomorú. A’ hullám fölfogá e’ végsoliajt, 
’s úgy tetszék, mintha a’ dördűlet’ rettenetes 
szava viszhangoztatta volna azt a’ haragos ten
ger’ hegyei- ’s völgyeiből.

Egy holnap múlt el a’ szörnyű eset után, 
’s Antonio, mint látszék, csak nehezen idült 
fölmély bánatából öcscse’ barátinak vigasztaló 
szavai által. Mind e’ mellett mégis, minthogy

a’ halászok által kifogott Deménnek agya ösz- 
sze volt zúzva, bal hírek, gyanús suttogások 
’s tompa közlések kezdtek a’ faluban szállong
ni. Azt beszél ék, hogy Antonio jobban ismén 
a’ szomorú esetet, mint egyelőre inondá. Szi
gorún figyeltek szavaira ; napról napra növe
kedtek az okok, a’ találgatások: kiki kerülte 
őt, ’s ő többé nem kedvelte földiéi’ társasá
gát. Elúnva tehát, vagy megrettenve a’ köz 
beszéd’ fenyegető hangjától, eltűnt. — Tá
vozta után híre futamodotf, hogy a’ közel Li- 
pari szigetre, az aeoliak’ legnagyobbikára, 
menekedett. ’S már Terminiben nem is be
széltek a’ gyászos esetről; de nem ment az 
szinte feledékenységbe a’ közel partokon.

Egy leány ült esténként, kuszáit fürtök
kel, mezítlen lábakkal, szótlanúl az alfanoi 
hegy’ szikláin: figyelve, nem tetszik-e föl a’ 
távolban a’ várt hajócska; majd sebesen sza
ladt le a’ tenger felé, ’s a’ puszta part’ szik
láin futozva kiáltozá : — H é! Hé ! Demén , 
Demén! — Ollykor lassú hangon tévé hozzá: 
,,a’ kegyetlenek azt mondják, hogy meghalt, 
mintha meghalhatna, míg én várom! Hé! De
mén ! H é!“

Előtte gyors futásnak eredtek a’ gyerkö- 
czék, mert azt mondák, félnek, nehogy ten
gerbe vesse őket az őrült leány.

Milly súlyosan szállt a’ sors’ vad keze 
szegény Michelinára! Mióta jegyese elma
radt, alkalmatlan lett a’ munkára; anyja fáj
dalmában jobb életre szenderült, ’s testvére 
Palermo’ egyik kórházába vitetett; ő pedig — 
koldúlva tengődött.

E’ sok baj’ alacson lelkű szövője, az is
tentelen Antonio , tanácsosnak hitte iszonyú 
vállalata’ kivitelét továbbra halasztani: mind 
e’ mellett azonban, eljött ollykor Solantóba, 
hol őt senki sem ismeré, tudakozódni Miche- 
lina felől. Egyszer elég vakmerő vala azt a’ 
part’ hosszában követni, melly alkalommal 
szemtanúja volt az elhagyott szűz’ kimondha
tatlan nyomorának: de ez csak bátorságát 
edzé gonosz vágyai’ betöltésére. Illy föltéttel 
indúlt el egykor Lipariból, úgy intézvén út
já t ,  hogy éjjel érkezzék a’ solantói révbe. 
Előrelátólag öcscse’ ruházatába öltözködött, 
mi által csodálatosan nőtt testvéréhezi hason
latossága; ’s hogy annál jobban biztosítsa vál
lalata’ sükerét, egy liparói gyerkőczét vön 
sajkájába, ki minthogy hűségét pénzen vá- 
sárlá meg, egészen sajáta volt. Eltökélte Mi-
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chelinát elragadni, ’s te le a’ liparói sziklacsoportok 
közti puszta szigetre vonulni.

A’ mint a’ kijelelt part’ közelébe ju to tt, szaba
don ereszté csolnakát, várva a’ történeudöket. Az est 
haladott, az ég tiszta , de sötét valaj, mi tervének 
csak kedvezett.

— Hé! hé! Demén! kiálta azon pillanatban a ’ 
tébolyodott. ’S az ál Demén, sebesen lódítván part 
felé csolnakát, viszonzá : — Mickelina, Michelina ! 
itt vagyok ; mit akarsz ?

Mély csend követé e’ szavakat. A’ szűz megle
petve, letérdelt ’s ajkaihoz szorítá scapulárját, szere
tett Deméne’ ajándokát. Majd fölemelkedett, ’s szem- 
rehányási hangon mondá :

— Demén, Demén! mért késtél olly soká? Tán 
nem szeretsz többé engemet ? Nem vagyok én többé 
a’ te kedves mátkád ?

— Igen, szép Michelina, te vagy ’s leendesz 
jegyesem örökre; ’s azért jövék most, hogy fölke
resve, atyám’ kunyhójába vigyelek. Akarsz-e követni?

— ’S még kérdezed, oh Demén? Nem feledtem 
még el esküimet! — Ezt mondva, egy könnyííded szö
késsel a’ sajkában termett. Antonio, határtalan örö
mében mélyen meríté lapátait a’ csendes hullámokba, 
’s tova szállott zsákmányával. Terve, a ’ liparói szi
getekre ju tn i, messze kényszerítvén őt a ’ partoktól, 
helyesnek hitte útrövidítés’ okáért, ’s hogy erejét k í
mélje, vitorláját fölereszteni. Midőn legénykéjét e’ 
munkában segítni készűle, Michelina karjai közé veté 
magát, ’s kérdé :

— Demén , hová viszesz engem ?
—■ Atyámhoz ; lön Antonio’ válasza.
— Nem, te nem tartózkodói atyád’ hajiokában: 

én lakodba akarok menni; te nem vagy többé e’ vi
lágé, tudom é n ; többször mondák azt nekem, hogy 
lakod ott van a ’ tenger’ fenekén. Azt én jó l tudom: 
hiába tigyekezel engem megcsalni. A h, mennyit kö- 
nyiíztem miattad! De most mindennek vége, ’s én té
ged nem hagylak el többé.

E’ közben sovány, izmos karjai közé szorítáAn- 
toniót, ’s in te , engedné öt vele menni a’ habok’ mé- 
lyibe. A’ hely nem volt ollyan, hogy Antonio teljes 
erejével lett volna képes viaskodni: minden legcseké
lyebb mozdulat megiugatá a’ habok’ kényére bizott 
szűk csolnakot.

— Szűnjél meg, Michelina! kiálta a’ gonosz; 
állj meg, te pokoltól megszállott őrült, ’s ülj le.

— Nem, nem; én nem hagylak el többé; je r ,  
soká késünk: jer, Demén, jegyesem, menjünk

— Ah! Nino segélj.
De a ’ kis matróz megrémülve a’ sajka’ fenekére 

lapult.
— Az ég’ nevében, folytató az á ru ló , ismerj 

rám,  te örült; nem vagyok én Demén, Antonio va
gyok.

E’ pillanatban a’ sajka fölfordúlt, s a szorosan 
összefonódott pár fenn úszkált még néhány perczig 
a’ habokon. — Hiába erőködött Antonio a’ vad öle
lésből kimenekedni, melly őt szorosan fűzve ta rtá : 
az őrült leány úgy fonódott tagjaira, mint repkény az 
erős tölgyre. A’ tenger’ bőgése fájdalmasan, mint 
öoscse’ szavai, zajgott az új Kain’ fülébe, ’s úgy 
tetszők, mint ha kiáltaná: „átok rád !“

Más nap egy történetesen arra vitorlázó hajó 
megmenté a’ kis Ninót, ki a’ fölfordúlt esolnak’ ge- 
rinczébe kapaszkodva , majd meghalt hidege- ’s ijed
tében-. Jelentésére megtaláltatott a’ két, még mindig 
erősen összefonódott holttest, ’s hogy elválaszthassák 
egymástól, a ’ merevedett tagokat kelle kitördelni.

(O laszb ó l). MIaraszty.

M a g y a r  j á t é k s z í n i  k r ó n i k a .
Aug. 13. A’ k e c s k e m é t i  c s a l á d  B é c s b e n .  

Vígjáték 3 felv. — Sajnálva kell említenünk, hogy 
ezen ízatlen szerzemény ismét színpadra került (már

Budán megúnatott). Nincs szomorúbb, mint a’ magyart 
illy , erő, energia nélküli egyiigyiiségben (mi még 
ezen fölül valótlan is) lá tn i; mert az hogy Terka a’ 
bécsi németet földhöz v eri, mai időben már nem is ne
vetséges. Volt ugyan idő, midőn vég szorultságban 
magyar hölgyek vitézkedtek ’s midőn ezen állati bá
torságot egy kétségbe esett nőoroszláa’ példája ment
hető ; de békeségben, mívelt népek között nincs utá- 
latosb a’ verekedő , katonás asszonynál: egy illyen 
legfölebb a’ nyelvök’ ’s karjaik’ vitézségéről ismeretes 
magyar kofák’ képviselője lehe t; de nem egy valódi 
magyar leányé, kinek szavaiban és tetteiben az ártat
lanság’ szelídebb méltóságának kellene tiindökleni. 
Színészeink mindent elkövettek, hogy ezen silány mű
vet türhetövé tegyék : óhajtjuk, hogy ezentúl erejűket 
érdemesb tárgyra fordíthassák.

Aug. 14. H i n k o. — Az előadás minden dicsé
retre méltó, mellyben szorgalom ’s lelkesség együtt 
já r t annyira, hogy a’ magában üres, noha elég czifra 
szerkezetű, színdarab is fóllelkesedett. L e n d v a y ál
talában jól, helyenként pedig jelesen játszott. Úgy lát— 
szék, mint ha különben álhangu , jeges érzései tisz
ta, mély és való hangokra olvadoznának fel ’s színé
szi tökélyeinek ama’ fő csorbája enyészni kezdene, 
minek a ’ legszívesebben örvendünk. Csak egy inté
sünk van. mai játékára! Sgeretuők, ha a’ szeretői vagy 
rokoni váratlan találkozás ’s ölelkezés nem volna min- 
dig egész a’ roskadásig ’s néha vonaglásig indulatos. 
Az illyeket csak a’ legnagyobb momentumokra kell 
hagyni, ’s némi fokozatot tartani, hogy a’ legnagyobb, 
a’ maga helyén ható ’s azon kívül bántó ne legyen, 
’s különösen gyakori alkalmazás á'tal erejét ne ve
szítse. Ez úttal nincs mit mondanunk a! többi szere
pekről, csupán Fülöp grófét említjük , mellyben S z a -  
k á c s y  mint vendég lépett fel. Szakácsyban megvan
nak egy jeles színésznek minden elemei; még eddig 
nagyobb részt a’ természet’ ajándékai; de mivelés ál
tal már is annyira emeltek, hogy a’ legszebb jövőre 
lehet kilátásunk. Termete színpadon a’ magasbak közé 
számítható , arcza szabályos, férfias, szemei színi k i
fejezésre képesek, hangja, beszéde tiszta és érthető. 
Első fellépéséről Ítélve következőkre szorítjuk észre
vételeinket. Mozgásaiban, beszédeiben még sok túl
zás, simállanság ’s egyhangúság van. Járása igen ló- 
gázó , lépései mindig nagyszerű hősiek , kézmozgásai 
gyakran keresettek, ’s különösen kézfejének jártatása 
természetien, vagy igen fel vagy igen alá hajló a’ kéz
szár’ vonalától. Hangja, noha egy párszor túlcsetteut, 
elég erős és tartós ; de nem lehetett teljes hatása az 
elejétől fogva feszült egyhangúság miatt. Szavalásá
ban még igen sok a’ pathos (ez csak helyén kívül 
hiba), minden változatosság és emelkedés nélkül. Ál
talán szólva beszédben és mozgásban több nyugalom 
és kimértség kívántatik, ebből úgy hiszszuk több ter
mészetesség is fog kifejleni ’s Szakácsyban egy igen 
használható tagot nyerend a’ magyar színpad. Úgy 
lá tsz ik , nemcsak az indulatok’, hanem a’ mi nehe
zebb, az érzések’ kifejezésére is van tehetsége ’s ez 
nálunk nagy nyereség. Mai játéka több helyeken tet
szett ’s tapsoltatott, sokkal nagyobb hatást teendő, 
ha nem lett volna minden árnyalat’ hiúval. De tekin
tetbe kell vennünk, hogy ma először lépett fel ’s az 
elfogultság ’s a’ régi iskola’ példái, menyeket job
badán eddig maga előtt lá to tt, sokat lerónak hibái
ból, sokat mentenek. .V*

Aug. 15. a’ ház zárva.
Aug. 16. T ü n d é r  I l o n a ,  harmadszor. Még a’ 

karzat is ritkás.
Aug. 17. H a l o t t r a b l ó .
— Kedden, aug. 21d. adatik Szentpétery Zsig- 

mond’ részére először:

A ’ T É K O Z L Ó ,
R a i m u n d  után Jakab István. Muzsikája K reuzer- 
tő l , az új díszítmények Otto m. színházi rendes kép

író tó l, a’ köntösök Kostyál Ádámtól.

Aiyomatik Budán . a’ magyar hir. egyetem’ betűivel.
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A ’ k ö x c j> k o r .
C hateaubriand után.

A’ közép kor különös képet a d , inelly 
egy hatalmas, de szabálytalan képzet’ szü
leményének tetszik. Az ó korban minden 
nemzet, úgy szólva, önforrásából ered; egy 
mindent átható, ’s magát mindenhol éreztető 
ősszellem egyenlőkké alakít szerkezeteket ’s 
szokásokat. De a’ középkor’ társasága ezer 
más társaságok’ maradványaiból forrt ö ;sze; 
a’ római civilisatio, ’s maga a’ pogányság, 
nyomokat liagyának benne; a’ keresztény 
vallás hozzá adá hitét ’s ünnepélyeit, ’s a’ 
frank, góth, burguad, angolszász, dán és 
normán barbárok megtarták törzseik’ tulaj
donos szokásait ’s charactereit. A’ tulajdon’ 
minden nemei összeolvadtak, a’ törvények’ 
minden nemei egymásba folyának ; szabadság’ 
és szolgaság’ minden alakai egymás mellett 
állának m eg; a’ király’ monarchiái, a’ pap’ 
személyes, a’ községek’ összes, a’ városok’, 
tisztviselők’, ezéhek’ szabadalmas , a’ nem
zet’ képviselő szabadsága, a’ római rabszol
gaság , ’s a ’ liarbar személyrabság. Onnan 
azon összefüggés nélküli jelenetek, azon egy
mással ellenkezni lá tszó , ’s a’ vallás által

egybe forrasztott szokások. Azt hinnők, hogy 
különböző népeket látunk, mik semmi vi
szonyban nem állnak, csak megegyezéneb, 
köz úr alatt azonegy oltár körül élni.

Európának akkor még külsőleg is sokkal 
festőibb ’s nemzetibb tekintete volt, mint je 
lenleg. Mi, vallásunk és szokásainkból e- 
redt építkezésünket csinoskodásból a’ római 
korcsépitészettel ’s épületekkel váltánk föl , 
mik sem egünkkel össze nem hangzanak, 
sem szükségeinknek meg nem felelnek; fa
gyos és szolgai másolattal, mit a’ hazugság 
hoza be a’ művészetbe , miként a’ latin lite- 
ratura’ majmolása a’ miénkben, a’ frank szel
lem’ eredetiségét eldulá. A’ középkor így 
nem majmola; azon idő’ szellemei is csodá- 
lák a’ rómaiakat és görögöket, szeretők és 
studiumúl vevék munkáikat, a’ nélkül, hogy 
őket uralták volna, föléjök lielyezkedéneb . 
módjuk szerint mintázák, nemzetesíték, ’s a’ 
szépséget eredeti teremtő változtatással ma- 
gasíták.

A’ várakban ta rk a , arany négyszögekbe 
rámázott czímerek , mennyzeteket (plafond) a- 
lakítottak, hasonlókat Olaszország’ cinque 
centoja’ szép palotáiéhoz. Maga az irás is
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rajzoltatott, ’s a’ német hyerogliph egyezett 
a’ sírkövekkel. A’ tetőkön őrhelyekül szol
gáló egyes tornyok; az erdőkben elásott, 
vagy szirtcsúcsokon, sasfészkekként, függő 
várlakok; a’ folyók’ fölébe merészen kifeszí
te tt, hegyes és keskeny hidak; a’ minden
hol találkozott, megerősített városok, mely- 
lyek’ pártázata!, egyszerre bástyák- ’s ékül 
szolgáltak ; a’ kápolnák, imaházak, remete
lakok, a’ víz’ vagy útfél’ legféltőbb helyein; 
a’ templomok’ tornyai, apátságok, kolosto
rok, székegyházak, mind ez épületek, mik
ből mi már csak parányi számot látunk, idő 
által megfeketített, ’s  elromboltat, akkor if
jú fényben álltak; a’ mint mestereik’ kezé
ből kijövének, ’s a’ szem köveik’ fehérségé
nél nem veszte el semmit, részleteik’ köny- 
nyüségéből, a’ fonatok’, a’ reszelt, köszörült, 
metszett müvek’, ’s a’ szabad, kimeríthetlen 
képzelem’ mind ez ötleteinek különfélesége - 
’s csinosságából.

18 évi rövid idő alatt 1136-tól 1154-ig, 
magában Angliában nem kevesebb mint 
e z e r  s z á z  é s  t i z e n ö t  vár építtetett.

A’ kereszténység közköltségen, alamizs
nák és gyűjtések által, építé a’ székegyhá
zakat, miket megfizetni,, egy ország sem volt 
elég dús, ’s mik közül egyetlenegy sem vé
geztetett be. Azon roppant, borzalmas szent 
épületekbe, mélyítve vagy emelten vésettek 
az oltárok’ ékei, a’ szent monogrammok stb. 
A’ zászlók, a’ különféle keresztek, kelyhek, 
szentségtartók, mennyzetek, feszületek, püs
pöksüvegek, mik’ formáit a’ góthban föllel
jük,  liit’ jeleit kapák, ’s egyszerre váratlan 
és mesterséges hatást szülének. Gyakran 
még az ereszcsatornák is, rósz szellemek’ 
ocsmány vagy legalább rút alakúban véset
tek. A’ középkor építészete a’ tragicai’ és 
burlesk’, gigasi’ és bájos’ egyvelge volt, 
mint azon kor’ románjai ’s költeményei.

Földünk’ növényei, erdőink’ fái ,  a’ ló- 
her és tölgy, ékiték az egyházakat i s , mint 
a’ barcsakánt és pálma, Pericles’ kora’ és 
földe’ templomait. A’ székegyház belül erdő 
volt és tömkeleg, mellynek ezer íve a’ né
ző’ minden mozdúlatánál átmetsző magát, ’s 
elvált ’s ismét összefonódék. Ez erdőt át
tört rosettek világiták meg, a’ festett abla
kokon, az erdőéjben ezer színekkel ragyogó 
napokhoz hasonlók; kívülről egy illy szék

egyház emlékként néze ki, mellynek állmá- 
nya stb. meghagyatott.

— Azon emberek, kik ez’ épületek kö
rül mozogtak, a’ krónikákban iratnak le, ’s 
vignettekben ábrázoltainak. A’ társaság' kü
lönböző osztályait ’s a’ különböző megyék’ 
lakosait majd ruháik’ szabása, majd helybeli 
divat tiinteté ki. Kinézésűk épen nem azon 
egyenlőség volt, mi most egyforma ruházko
dási módot ad városaink’ ’s faluink’ lakosi
nak. Nemesség , lovagrend , tisztviselők, 
püspökök, világpapok, minden rendű szer
zetesek, zarándokok, szürke, fekete és fe
hér bűnbánók, rem eték, egyesületek, czé- 
hek, polgárok és parasztok, végetlen kiilön- 
féleségét mutaták a’ ruliázkojlásnak; illy for
mát látunk még Olaszországban. Mit csi
nálhat a’ festész a’ mi szoros ruhánkból, 
kis, gömbölyű vagy háromszögű kalapunk
ból?

A’ XII—XlV-d. századig a’ faluk’ embe
re i, általában a’ nép, szürke öltényt horda, 
mit oldalt egy öv tarta össze. A’ bélelt ka
bát ’s a’ hosszú keleti ruha, hasonló a’ mos
tani török kaftánhoz, lovagot föde, ha fegy
verzetét létévé; e’ ruha’ újai elfödék a’ ke
zet. A’ toliakkal ékített süveg (barret) és 
sapka szolgáltak turbán helyett. A’ széles 
öltönytől a’* szoros kabátra tértek , ’s ettől 
ismét a’ paszományos köntösre. Az illetle
nül rövid és szoros lábruhák a’ czomb’ kö
zepén végződtek; a’ harisnyák egyenletle
nek, mert az egyik lábon levő’ színe külön
bözött a’ másiktól.

Épen úgy a’ kabát, mellynek egyik fele 
fehér, másik fekete , ’s a’ félig k ék , félig 
vörös süveg.

A’ köntösről ünnepélyes napokon majd 
rövid, majd hosszú köpeny fiigge. I. Ri
chard’ köpenye csíkos szövetű vala, ezüst 
golyók- ’s félholdakkal elborított. Függő 
nyaklánczok férfiak’ mint nők’ ékszereit te
vék.

Hegyes czipők sok időig divatban valá- 
nak. Fölrészöket a ’ műves mint egyház’ ab
lakait metszé ki; a’nemeseknél két láb liosz- 
szúk, ’s végükön szarvak, körmök, vagy 
más grotesk alakokkal ékítettek. Sőt még 
liosszabbúltak, annyira, hogy lehetetlen volt 
menni, a’ nélkül, hogy e’ csúcsokat fölemel
nék, ’s arany vagy ezüst lánczocskával a’ 
térdhez nem köték. A’ püspökök végre ex-
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communicálák e’ czipőket, ’s a’ t e r m é 
s z e t  e l l e n i  v é t k e z é s n e k  nyilvánítók, 
úgy vélekedvén, hogy a’ jó  e r k ö l c s ö k  
e l l e n  ’s a’ t e r e m t ő ’ k i g ú n y o l á s á r a  
t a l á l t a t t a k  föl .  Angliában parliament! 
határzat tiltá meg a* lábtyűmiiveseknek két 
újnyinál hosszabb orrú csizmák’ ’s czipök’ 
készítését. A’ nagy, elül négyszögíí papu
csok jöttek most az orrczipők’ helyébe. A’ 
divat épen úgy változott, mint jelenleg; a’ lo
vagot és nőt ,  ki először lele föl új divatot, 
ismerék; az orrczipők’föltalálója szarvas Ro
bert, angol lovag vala (Malmesbury W.).

A’ nemes nők igen finom vásznat hordtak 
festőkön, ’s egészen fölérő tunicákat, mik 
a’ mellet elfödék, ’s jobbról férjük’ czíme- 

, ré t, balról családokét mutaták. Hajókat 
majd simán hordák homlokukon , ’s egy sza
lagtól átfont fejkötő alatt; majd három láb 
magas pyramidet raktak rá; majd szabadon 
hagyák a’ vállon elömleni. Azon pyrainidek- 
re vagy imolákat (barbeau) fiiggesztének, 
vagy hosszú fátyolokat, vagy selyem szala
gokat, mik földig érve lebegtek utánok. Iza
bella királynő’ korában az ajtókat fölebb ’s 
szélesebbre kellett csináltatni, hogy a’ nők 
átférhessenek. A’ fej-ékszereket két görbe 
szarv, az épület’ állmánya, liordá; fölül, a’ 
szarvról könnyű szövet fiigge, mit az ifjú nő 
lebegni hagyott, vagy, mellfátyolként, keb
lébe dugá, ’s bal karára köríté. — A’ nőt 
egész pompaöltözetében karpereczek, gyű
rűk és nyaklánczok boriták el. Arany, gyön
gyök és drágakövekkel ékített övén tűzött 
zsebecske lógott, lovon ü lt, ’s madarat vitt 
öklén, vagy pálczát kezében. ,,Mi nevetsé
ges!) — mond Petrarca egy 1386-d. levelé
ben a’ pápához — mint átövezett testű fér
fiakat látni ! Alul hosszú, hegyes czipök; 
toliakkal elterhelt barretjeik; befont hajak, 
mik hátul állat’ farkaként mozognak, ’s elül 
a’ homlokon, elefántcsontfejü tűkkel vannak 
megszúrva.“ Bloisi Péter azt teszi hozzá, 
hogy divat volt igen kényeskedve beszélni.

(Vége következik.)

Mtaxincsy Gábor.

K é p z ő  e r ő .
(Vége.)

A’ buja, virágos hellen mythologia távol 
sötétben hagyá maga után Aegyptnek és Ási- 
ának mytliologiáját; ő mindent magába vett,

de mindent újra alkotott, hogy benne a’ mé
lyen siilyedt idegent annál nehezebb erede
tiségére vissza vinni, minél nagyobb homály 
fekszik a’ kútfőkön. így a’ mythologia, a’ 
pliantasiának tündér országa egészen eltűnik 
’s elvesz a’ sötét régiség’ lahyrintlijében, 
mellyből nincs kimenet.. Egy nép, a’ sötét 
Aegypt és a’ világos Hellas között, mintegy 
kiválva a’ nemzetek’ sorából, a’ phantasia’ 
roppant, végetlen országából, saját hagyo
mányához, melly az emberiség’ léte’ hajna
lát deríti e lé , az ebben adott egynek hitelé
hez, őseinek religiójálioz híven, várva, el- 
vonultan magányának szögében, ez egy or
szágnak derültét, dicsősége’ terjedését, a ’ 
phantásia’ országában, ott bús árnyékban 
szédelgő, itt vidám képekben gyönyörtelve 
játszadozó gyermekek fölött. Ez egyetlen 
nép az ég alatt, szegény képekben, szegény 
művészetben , de gazdag egy kincsben , 
mellyért életét kész volna föláldani, az is
ten és ember közötti viszonyok’ történetében, 
melly a’ szellem és színvilág’ kapcsát tartja 
együvé ; az istenség’ emberiség’ és igazság’ 
története ez, kijelentése a’ világ’ erkölcsi 
rendszerének, örök időkre. E’ kincset, ez 
eredeti tiszta hagyományt hitte a’ különben 
tudatlan és dicstelen nép. Ez a’ liagyoihány 
egyetlen valódi története az emberiségnek a’ 
régi korból, a’ többi mythus, tö rténet, de 
a’ phantasia’ országának a’ csalódások és té 
vedések’ tündér tömkelegének nem különben 
csalékony és tündér története; a’ valódi tö r
ténetnek nyomom surrogatuma, zavaros tö
redéke, mellyben a’ sűrű homályon á t ,  ott 
lebeg ugyan az egykor adott e g y n e k ,  az 
ég’ és föld’ teremtőjének képe, de elváltoz
va , kiilönfélítve, korcsosítva.

Hellas’ vidám gyermekei nagy időn át 
űzték kedves játékait, ’s egész a’ hilietlen- 
ségig szaporíták, ékesíték istenkéiket, bál- 
ványaikat , ’s megkeilvelteték azokat más 
nemzetekkel is, jelesen a’ keltőkben is gigási 
erőt sejtető rómaiakkal, kik a’ meghódított 
fegyveré Hellasnak mindenben hódoló majmai 
valának. De Hellasban korán kezde a’ képző 
erő mellett fejledezni az értelem i s , virágza
ni a’ művészetek, a’ társas élet’ jólétét ala
pító, biztosító intézetek, ezek között a’ phi- 
losophia , melly — tulajdon értelemben — Hel- 
last dicsőité először, hol a’ phantasia’ öléből 
indulva, karjai közül egészen ki nem fejlőd- 
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hetett, kifejlődni nem is kívánt, *s jó ,  hogy 
ki nem fejlődött, mert azok között sükere- 
sehben munkálhatott a’ szép emberiségre. — 
Majd szerencsétlen háborúkba keveredve, i- 
degen járom alá hódítva, érezni kezdé Hel
las’ népe a’ valódi élet’ terheit; unni gyer
meksége’ játékait , fiatalsága’ bálványait , 
mellyeknek hiúságát a’ magára lassanként 
komolyabb színt öltött philosopia mind inkább 
sejteté, érezteté. Mind e’ mellett fönsulyát, 
értelmi és művészeti tekintetben, a’ nemzet 
meglartá saját urai fölött; Roma utána és 
általa képzé magát. A’ belien azért el nem 
csüggedt, sőt a’ játszi gyermekekből a’ kép
zelgő és képző ifjúból komoly férfiú, igazság 
után vágyó ember idomult. És im e:

Azon szegény, most már mélyen siilyedt, 
de várakozásában, hitében, tántoríthatom 
állhatatosságu nepnek kebeléből lövelle ki 
az igazság’ fénye, szelíd hangban zendiilt 
meg annak egyszerüleg fönséges tiszta igé
je. És kik voltak elsők a’ földerült igazság’ 
országába tömegenként tódulok között? Az 
a’ nép,  mellynek kebelében az igazság ide- 
iglen le téve, korszerüleg fejledezve, egye
temessé készítve tartózkodott, ’s most, az 
idők’ teljében, a’ népek’ férfiú korában, a’ 
phantasia’ országának végszakában, a’ csa
lódások’ és tévedések’ egymást váltogató 
liullámzatában, kétes, gyanús zavarában fül
űié tisztán lobogó zászlóját: az a’ nép ekkor 
már túl élé m agát, ’s megoszlásához köze
liié, vak volt látni az igazság’ fényét, süket 
hallani szerény igéjét, érzéketlen érezni jó 
tékony szellemét, ’s az ige’ buzgó hirdetői 
a’ pogányoklioz fordultak, ’s ezek között a’ 
természet és művészet által képzett kellenek 
és hellen szellemű rómaiak tódultak először 
a’ kitűzött zászló alá. És napról napra vilá
gosabb lön az emberiség’ horizona; az igaz
ság’ fénye’ és igéje előtt oszlának a’ phan
tasia’ tündér árnyai, dőlve dőledezének bál- 
ványai, míg nem teljesen eltűnt roppant or
szága, vagy a’ föld* azon részeibe vonult, 
hol maiglan sötétség borong, ’s a’ behatni 
törekvő igazságot a’ kény’ és tudatlanság’ 
rémképei nyomják vissza.

Tehát kitiltva egészen a’ képzelő a’ föl
tűnt igazság’ országából? Távol legyen, ’s 
nem is lehet. Ő az igazság’ országában is 
munkál és hasznosan , czélszerüleg munkál, 
de nem országok Ő kezet fogva az értelem

mel, szolgál az igazságnak. Az igazság ineny- 
nyei szülött; az ő fogalmai, eszméi tisztán 
érzékfölöttiek; az ember pedig érzéki lény, 
és csak érzékek által közölhetők vele, lei
kével az elvont fogalmak és eszmék. Ezek
nek tehát, hogy az érzékeken át könnyeb
ben hathassanak a’ lélekre, és siikeresebben 
munkálhassanak, képek szükségesek, mely- 
lyek a’ természetből, a’ színvilágból vevék, 
józan kiilönséggel választvák, czélszerüleg 
alkalinazvák, az örök eszméket és fogalma
kat híven tükrözik át az érzékeken a’ lélek
hez. így sugárzik az örök igazság a’ lélek
re , mellyben rokon elemekre és érzelmekre 
talál, és ezekkel egyesülten élteti a’ lelket 
örök életre. így munkál folyvást maiglan a’ 
képzelő, alája rendelve és híven szolgálva 
az uralkodó igazságnak, melly ellen ha, visz- 
szaemlékezve önkényes hatalm ára, roppant 
birodalmára lázongni ta lál, az egyszer dia
dalmas , többé nem győzhető igazság elné
mítja őt hatalmas igéjével, szétszórja titkon 
szövött kártékony képeit, mindig fönlobogó 
fényével.

Akarék még szólani különösen a’ művé
szi, legkülönösebben a’ költészi és philoso- 
phiai képzerőrül; de már is hosszabbra ter
jedt, semmint akartam, értekezésem, pedig 
e’ kettő is egész értekezést kívánna. — Vég
zetül tehát kicsi képét adom a’ képzerünek 
az ember’ különféle koraira nézve.

Tagadhatatlanul az ember, bár íuilly fo
kán álljon a’ műveltségnek ’s kifejlett szel
lemi szabadságának, folyvást és állhatatosan 
alája van vetve a’ külvilág’ befolyásának; ő 
folyvást a’ tér’ és idő’ gyermeke. Valamint 
egyéb tehetségei, úgy képzerője is kiüönfé- 
lileg fejledezik, alakul és munkál. Tehát 
nem csak a’ nevelés , mitől mindenkor igen 
sok függ, nem csak a’ véralkat (temperamen
tum), nem csak a’ társas élet’ viszonyai, de 
az éghajlat és honi tartomány’ minősége, a/, 
élet’ korai és módjai nagy befolyással vannak 
ember’ képzetére. A’ gyermeki kor, valamint 
ártatlan, jót rosszat nem tudó,  úgy gondta
lan is , ’s majd mindent eszmélet és világos 
öntudat nélkül cselekvő. Itt tehát a’ képzerő, 
melly minden egyéb lelki tehetségeket meg
előz, önkénytelen és szabályatlan munkál. 
A’ fejledező gyermek csupa érzék, csupa 
szem és fül; minden, a1 mi érzékeire hat ,  
érzékenyen érdekli azokat, ’s az érzettnek
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a’ tapasztalást. Közönséges e’ szabály: az 
orvos csak akkor jut vagyonhoz, midőn már 
nincsen arra többé sziikséffe ; csak örökösei’ 
számára lesz crazdao- az orvos, vaoy pediir 
azért, hogy drága emlékkövet állíthassanak 
sirjár a !

„Ez kétségkívül így van, ’s talán rosz- 
nak mondható, — szóla Raymond orvos, ki 
ezen estve szabadabban ereSzté meg cseve
gési beszélyét — ; de édes barátom, szabad-e 
ezért panaszkodnunk ? Lehet-e ez máskép ? 
A’ kor’ nyilvános és mellőzhetlen föltéte a’ 
tapasztalásnak, ’s művészetünk’ körében csak 
tapasztalás a’ valódi A’ gyógyu
lást óhajtó szerencsétlen beteg, bizonyos;?10 
az olly orvosnak adand elsőséget, ki legtöbb 
bizonyítványát tudja előmutatni ügyességé
nek, ’s nálunk minden beteg egy egy bizo
nyítvány. Minden beteg borzad az orvosi 
próbáktól, ’s bizalma ahhoz fordul, ki már 
rég elhagyá azon időt, mellyben próbáit té
vé. Nem megbocsátható ez? ’S ez minde
nütt így van ; a’ sokaságot sokaság követi, 
— a’ folyam a’ patakot, a’ tenger pedig a’ 
folyamot vonja magához. Türelemmel és áll
hatatossággal szükség fegyverkeznünk; mert, 
mikép ön monda, mindnyájunknak van egy 
pillanatunk, egy kedvező óránk. Sokszor i- 
gen későn jő ezen óra, ez való. De mit te
gyünk? Használjuk azt jól. Legalább egy 
kedvező óránk leend ez életben , ’s hány em
ber van, ki ezt nem mondhatja! És ezen 
óra, mellynek elhatározására csak kevés je 
lentésűnek látszó csekély esemény kívánta
tik, gyakran valamelly véletlen történettel, 
többnyire pedig épen csak — semmivel jár 
kapcsolatban. Mivel épen együtt vagyunk , 
egy kálandocskát beszélek el, melly tizenkét 
év előtt történt velem.“

E’ szóknál egyetértési jelt válta a’ jó 
orvos Gervais asszonynyal, ki a’ terem’ e- 
gyik szögletében theet készíte, ’s lehető
ségig kellemesen helyezkedék el karszékében.

„Mint már mondám, tizenkét év elő tt, 
közel valék akkor a’ hatvanadik évhez, épen 
péntek volt — szerencsétlenség’ napja, mint 
mondani szokás — ; de reám nézve kétszere
sen kedvező, mert néhány rendkívüli láto
gatás által némi pénzecskét szerzék, mellyre 
Gervais asszonynak igen nagy szüksége volt, 
’s m iért, illő jutalmul, főzői tehetsége’ egész 
megerőtetésével készité el estelinket. Igen, 
azon időben még nem igen ismertük a’ ké
nyelmet; nemde Gervais asszony?“

,Hogyan ? Ön is Raymond?“ kiálta a’fia
tal orvos, félben szakasztva az öreg szavait.

,,’S miért ne álljak én, édesem, ugyan
azon törvények alatt, mik ön és az egész vi
lág fölött uralkodnak? Tehát, mint már mon
dám, én akkor hatvan éves valék. De hall
ják rövid történetemet. A’ nap’ nagyobb ré
szében szép volt az idő; esti négy öt óra 
tájban elsötétült az ég, a’ lég jéghideg lett, 
vörös tüzesült felhők futák keresztül az ég
boltot, ’s az idő olly nedves és komor volt, 
hogy Gervais asszony, noha olly szakában

valánk az évnek, mellyben már nem szokás 
fűteni , mégis szép tüzecskét gerjeszte , 
mellynél kényelmeserrdrölthetők el Ízletes ét
keinket. Az asztal terítve volt ’s mi leiilénk. 
Valamennyi elem féktelenül szabadon látszék 
bocsátva. Hallottuk a’ távolból, mikép csa- 
pá be mindenütt az ablaktáblákat a’ szél; 
tartós iszonyú villámok szegék minden irány
ban keresztül a’ léget, ,’s még borzasztóbbá 
tevék a’sötétséget; minden pillanatban össze
törését vártuk az eső’ és jég’ csapkodásitól 
valamennyi ablakunknak. Minél zordonabb 
lett az idő, annál élénkebb lett örömünk, 
bátorságban létünk’ tudása miatt, ’s közelebb 
vonulva a’ tűzhöz elégiilten engedők át ke
zeinket a’ lángok’ jóltevő melegének. De 
rögtön lépteket hallunk hangzani a’ lépcső
kön ; ismeretlen szózatok nevemet mondják 
ki, ’s ajtónk gyors csapások alatt ingadozni 
kezd. Gervais assz. főtől talpig reszkete, ’s 
én magam is nem legjobban érzém magamat, 
és vonakodám fölnyitni az ajtót; mire azon
ban szükség sem fogott lenni, ha még sokáig 
tartott volna ellene a’ hatalmas ostrom. E- 
gyébiránt, gondolám hirtelen, én nem véték 
senkinek, ’s mivel e’ fontolgatás alatt ismét 
visszatérni kezde bátorságom, az ajtót nem 
nyitám ugyan k i, de e’ kérdésre szánom el 
magamat: „Ki az?“

,„Raymond orvos?““ kérdé néhány durva 
szózat, mellyek nem igen valának képesek 
megnyugtatást ébreszteni. „Itt v an , mon
dám , mit akarnak önök tőle ?“

„.Nyissa fel ön az ajtót, nyissa föl! Egy 
haldokló néinbernek van segélyére szüksége.““

Már nyitva vol az ajtó ’s két férfit bocsáta be 
hajósöltözetben, kik egy ájult nőszemélyt e’ nyug
ágyra fektetének.

Majd ugyanezen pillanatban egy igen díszes kill— 
sejti fiatal férfi rohant szobámba. Midőn megpillantó 
a’ teste t, melly olly mozdulatlan volt, mint bár melly 
halotté, egészen elveszteni látszék eszét ’s örült gya
nánt kiáltozni kezdvén, a ’ holttestéé borult és zokogva 
legtüzesb szerelmi kifejezésekkel árasztó e l ; azután 
pedig térdre borult előttünk, forrón könyörgve : éb- 
reszsziik életre a’ halottat. Mind ez olly iszonyú je 
leivel történt az őrjöngés és kétségbeesésnek, hogy 
pillanatig kétes vala előttem: a’ kettő közül kinek 
van inkább szüksége segélyemre. Végre valamennyi
re eszéhez látszék ju tn i, mert midőn a’ hajósok tá
vozni akarónak , visszatartó őket ’s osztozásul erszé
nyét nyújtó nekik. , , ,Szabadítsa meg ő t , orvos , — 
kiálta ismét — , az istenre kérem , szabadítsa meg 
őt! Életem — vagyonom — mindenem, mit sajátom
nak nevezek, öné, ha nekem visszaadja életét. “ 1

Már munkás valék körülötte; de minden törekvé
sem, minden, mit próbálék, márványszoborra látszék 
pazérolva. A’ hölgy élet nélkül maradt. Végre, mi
diin már többé nem tildék mit tenni, a’ természetet ha- 
gyárn munkálni ’s váram, hogy pótolja ki a’ művé
szet’ korlátolt erejét. E’ nő’ fején iszonyú sebet ve- 
vék észre, a’ halánték egész környékét annyira el
foglalót , hogy eleinte egészen elválva vélém a’ ka- 
ponyát a’ fej’ egyéb részeitől; ruháját pedig, melly
nek drága kelméje fényűzésre mutatott, annyira át
ázva lelém, hogy ennek okát elmém nem szakadó zá
porban, hanem egészen másban volt kénytelen keres
ni. Nem sokára nyilvános le tt, hogy vízbe föla
dott fekszik előttem: véletlenség vagy kétségbeesés 
által vízbe fúlt, mert — mint már mondám — öltö
zete vagyonosságát tanúsító egyiknek vagy másiknak
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e’ kettő közül. Elmélkedésem’ folytatását továbbra 
halasztóm. A’ hölgy’ sebét azonnal bekötém. Ger
vais asszony, ki a ’ kandallómeleg’ ’s szokatlan jó 
estelink’ élvezésében megzavartatásunk miatt eleinte 
neheztelt, látván, hogy jólétre van szükség, egyéb
ről többé nem is gondolt. Azonnal kimelegite egy 
ágyat, az ismeretlen nőt levetkezteté és párnák közé 
fektető, mellvnek gyöngéd melfege a’ vérforgást las
sanként ismét helyreállító, ’s visszaadó eszméletét a' 
szerencsétlen hölgynek.

A’ betegség veszélyes volt. Életét nem féltéin 
annyira, mint elméjét, ’s ez a ’ közönségesnél sokkal 
iszonyúbb halál lett volna. A’ fejsebet majd egészen 
csalhatlanul azon kapunak vélém, mellyen elméje tá
vozók. Tizennégy napig élethalál közt lebege a’ be
teg, ’s tizennégy napig én, a' fiatal férfi és Gervais 
assz. pillanatig sem hagyok el a ’ betegágyat. Arcz- 
vonalaiban szüntelen reménysugárt keresőnk, ’s min
den szóra élénkül figyeltünk , mejlybő! gyanítni lehe
tett volna, hogy az ész nem hagyá el egészen e’ fes
tet. Alfred sírt és imádkozék ; sokáig csöndes mély 
szomorúságban maradt és sajnálni látszék , hogy nem 
osztozhatik velünk azon szorgalomban, mellyel a' be
teget ápoltuk. Gyöngéd búskomor mosolya köszönni 
játszók éber fáradozásunkat: de ez csak néhány napig 
tartott: midőn lá tó , hogy a’ remény, mellyel őt biz
tatni törekvénk, nem valósul, — midőn látá, hogy 
a’ betegség fáradságunknak és segédszereinknek nem 
akar engedni, komor kétségbeesésnek 'engedő át ma
gát, ’s nagy erőnkbe került iszonyú szándékok’ tel
jesítésétől visszatartása. Néhány töredezett szó , 
mellyet tizennégy nap alatt liallánk tőle, kétségtelen
né tévé, hogy a’ fiatal hölgy, közte ’s Alfred közt 
támadott csekély viszály' következtében vízbe akará 
magát ölni. Ki volt ő ? Kik valónak szülei és ro
koni ? Miért nem kérdezősködéuek utána ? Mind ezt 
nem tudóm, és soha nem is törekvőm megtudni; mert 
e’ részletekből a’ gyógyításnál semmi hasznot nem 
húzhattam volna.

Végre kissé engedni látszék a’ betegség’ ereje. 
Egykor reggel nyugodtan ja rta tá  körül eddig vadul ’s 
komoran forgatott szemeit. Ajfci megnyíltak, ’s a’ 
beteg kérdé : hol tartózkodik, ’s ki vagyok én ? Ő 
meg volt szabadítva. De most más fordulatot vett az 
egész történet! Alfréd elragadtatva magán kívül kö- 
zelítni akara hozzá ’s megragadni az ágytakarón nyug
vó kezet: de a’ kéz visszavonult előle; Alfred látni 
akará a’ hölgyet, szólani vele; de a’ leányka’ sze
mei komorak és fenyegetők lesznek, és fejét elfor
dítja, mintha gyülölség’ és utálat’ tárgyát látná. Igen, 
uraim, úgy van, ’s én csak ismétlem, mit lá ték : e’ 
leány, ki előbb úgy szerete, hogy pillanatnyi viszályt 
nem akart túl élni, és a’ Szajnába siete magát ölni, 
e’ leány szerelmének halálát leié a’ Szajna’ hulláim
ban. Alfred ellenben, ki kedvesét szeretheté ugyan, 
de meglehetős okossággal, azaz úgy szerető, mikép 
fiatal férfiak közönségesen illy tárgyakkal bánni szok
tak , Alfred tehát a’ szerencsétlen eset után olly tü
zesen kezde szeretni, hugy öngyilkossággal fenyege
tőzők , ha a’ kegyetlen szép folytonos szigorúsággal 
viseltetik iránta, ’s nem akar vele szólani és nem 
reá tekinteni. ’S valóban, uraim, meg vagyok győ
ződve, 0 megtartotta volna szavát. Azt kelle hinni, 
hogy mindketten azon külön két forrásból ittak, mik
ről Ariosto emlékezik; az egyiknek tulajdonsága volt 
heves szerelmet gyűlöletté változtatni, a'm ásik pedig 
a’ gyülölséget szerelemmé varázsoló. De szerencsét
lenségre Kínáld és a’ catayi szép királyné kiapaszták 
a’ forrást és isméti megeredtéről még annyi remény 
sem maradt, mint Pandora’ szelenczéjében. —

Helyzetem képzelhető: egy enyésző nehézség he
lyett újat láték emelkedni.

A fiatal hölgy meggyógyult, Alfred beteg lett. 
Egykor, miután vad szenvedélyét ki engedém dühön- 
gen i, ’s látóm, hogy nyugodtabb és képes meghall
gatni szavaimat, félre hivám őt.

..Ón teliét igen tüzesen szereti e’ hölgyet911 kérdőm őt.

’S ő megújító túlfeszített kifejezésit, és elárasz- 
fa eskükkel és fogadásokkal, miket annyira tudnak 
pazarolni a’ szerelmesek : de ez nem egyezők meg ki
vonatommal, és sietve félben szakasztám őt, mondván : 

,,Ez mind igen jó ,  de ha önt többé nem szereti 
a’ hölgy?“

,Űgy én öt ’s magamat is meggyilkolom. 1 
, ,Ördög, pokol, minő heves ön! !S ha ő nem 

szűnt meg szeretni önt; ha most jobban szereti ön t, 
mint valaha; ’s ha e’ látszatos hidegség nem egyéb, 
mint betegségi maradvány, melly nem sokára végkép 
engedni fog törekvéseinknek?“

,Uram , ön engem a’ legszerencsésb emberré 
teremt!‘

„Még nem mondák ’s nem Ígértem sfrximit; de ha 
ez mind úgy v an . ovi sz4 »déka önnek a’ jövendőre 

Bocsássa meg ön e’ kérdést; de válasza e- 
gyike léeíi.T azon segélyszereknek, mikre most hatás 
végeit itt szükségem van.“

jNöiil veendem ő t, kedves orvos ú r!  — ígenlSj 
nőm legyen ő , — ö , kit szeretek, kit egész életem
ben szeretni fogok !‘

„Ön ígéri ezt nekem ?“
,Esküszöm!‘
„Jó l van, hiszek szavainak; minden erőmmel 

szolgálandok önnek; — de még valamit kívánok öntől.“  
,Oh szóljon, uram !1
„El kell önnek magát határoznia, hogy egy hétig 

nem látogat meg bennünket.“
,Egy hétig? Egy egész hétig? Mit gondol ön? 

Egy hétig és ö beteg, meghalhatna, ’s én többé nem 
is látnám !‘

Kötelezem magamat, hogy mindennap hü tudósí
tást küldök állapotjáról.“

,Egy hétig, — hiszen ez egész örökkévalóság!1 
„Egy hétig, és én kezeskedem tökéletes föl— 

gyógyul tóért.“
,Engedek önnek, uram , kényszerítni fogom ma

gamat engedésre1 mondá szomorúan Alfred.
Egy egész hétig nem jőve Alfred; de az csak

ugyan megtörtént, mit előre láték. A’ hölgy keres
ve jártátá szemeit végig a’ szobán , ’s csodálkozni 
látszék, hogy őt sehol meg nem pillantható. A’ má
sodik, harmadik és negyedik napon ugyanazon vára
kozás , és ugyanazon csalatkozás. Kérdést nem me
részle hozzánk intézni. Többször ki akará mondani 
Alfred’ nevét; de álszemérem visszatartó őt, ’s a ’ 
név elhalt ajkain. Hetedik napon föl akart kelni; én 
abban nem láték semmi roszat. Minő szép volt ö most! 
Szinte látni vélem őt, mikép pihent e’ nyugágyon; 
halvány arczain ismét rózsák kezdenek virítani ; ed
dig homályos szemeiben némi vágy’ lángja kezde szik
rázni; a még fönmaradt gyöngeség, melly arczvo- 
nalmiu nyugvék, a ’ könnyű kendő, melly utolsó nyo
mait fődé fejsebének, szép szőke fürtéi, miket meg
őrzők az ollótól, — mind ez növelő azon részvétet, 
mit egész külseje gerjeszte. A’ hölgy hallgatott ’s 
ábrándokba látszék merülve; azután könyüt láték sze
mében rezgeni, ’s végre vágytól meggyőzeire kérdé:
,Alfred! oh mondja meg ön, mi történt Alfréddel?.

Ez volt a ’ hetedik nap. Azon pillanatban, midőn 
Alfred’ nevét kimondó, hirtelen megnyílt az ajtó ’s 
— Alfred lábaihoz borult, örök szerelmet esküvők 
’s csóközönuel borító el kezeit, miket már többé nem 
vont vissza.

Munkára be volt fejezve; tollat vevők kezembe 
’s megirám az utolsó rendélményt, melly csupán e 
szóból állott: „H ázassági“

E’ történet nagy zajt okoza; mindenki csak tőlem 
akart tanácsot kérni. E’ naptól minden felöl tolongá- 
uak hozzám; divatos és — gazdag orvos levők.

Látják, barátim , hogy ügyességi híremet böcsii- 
letesen megérdemlőm, és hogy nűndenek fölött legin
kább az orvosokra alkalmazhatni e’ közmondást :

„Az is ezélhoz ju t , .k i  lassan já r .“
jV—y Ignác».

Ayomutik Itudán, a’ magyar királyi egyetem’ betűivel«
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Philosophiai nézetele. *}
II. A z  eg-yenloségről.

A’ természeti állapotróli helytelen fogalom, 
az ezután szinte hibás fogalomból eredő tá r
sas v iszony , melly a ’ term észeti állapotnak 
homlok egyenesti e llen téte , a ’ mennyiben ez 
még Knitr szerint is „folytonos jogveszélyez
te té s“, az pedig „folytonos jogbiztosítás“ egy
oldaliéi , mint fölfogási h iányok , m ásról mint 
szárazon fölfogott tö rténeti ad a to k , a’ fran
czia egalité’ tettleges veszélyes következmé
nyeivel olly rósz benyomást szültek az egyen
lőségrő l, hogy azzal szinte bátortalan  föl
lépni.

Némellyek az egyenlőséget a ’ csak ki
m ondott, és ki nem fejlett velünk született 
jognál fogva helyezik abban , mintha minden 
ember a ’ társas életben személyi méltóságra, 
h a tá s ra , és m egkülönböztetésre egyenlő len
n e , •— mintha akármelly egyes által m egszer
zett ja v a k , a ’ javatlanok közt tartoznának 
egyenlőn fölosztatni, — mintha a’ munka,  
szorgalom és ipar által kiküzdött öntökélete
s ítésb en  akármelly egyesnek, a’ munkátlan-

*) L. Atli. 1838. I. 2C. s*.

sá g , és lienyeség miatt alantságban m aradt, 
csak a z é r t , mert ő is ember, tartoznék része
sülni. Az illyen egyenlőségrőli ferde fogalom 
az egyenlőséggel leginkább ellenkezik, vagy 
az illyen egyenlőség magának ellenmond. Illy 
visszás fogalmit egyenlőség által kétségkí
vül mind közvetlen a’ társas élet veszélyezve 
v a n , mind pedig közvetve ennek — méltán 
is ,  — fekete színű festése á lta l a ’ társas 
élet’ em elkedésének vettetnek erős akadályok. 
Szükség a z é rt, hogy ezen tárgyró l helyes 
eszméket fejtsünk ki.

Az ember azon magas szellemi erőknél 
fogva — mellyek lelki munkásságaiban olly 
csodásán tűntetik ki m agokat, folyvást töké
letesedésre van teremtve. A’ lelki erőknek 
nem lehet fejlésökben visszaesniük, — ezek 
folyvást előre tartoznak haladni. Az egyes em
berek’ ezen folyvást fejlő tehetségükön emel
kedik az emberiség’ köz emelkedése. íg y  az 
egész emberi nem’ rendeltetése a ’ tovább ha
ladás, nem esülés és tökéletesedés. A’ töké- 
letesedési pályán az emberiséget visszatartóz
tatni lehetetlen, visszaverni pedig vétek.

A’ tökéletesedés’ elemeivel már minden, 
ember b ir, vagy minden ember a’ tökéletese- 
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elésre van teremtve. De fájdalom! sokszor 
ezen tökéletesedés’ elemei czélszeríítlen ne
velés által ferdékké tétetnek, nem nevelés 
által pedig1 eo-észen megsemuiittetnek. így az 
ember előtt az ő magas rendeltetése felé tö
rekvés örökre is egészen el lehet zárva. Illy 
nagy hatású a’ nevelés, és neveletlenség. Illy 
fontos következményű a’ tudománytalanság 
és tudomány, melly utolsónak ha az életre 
közvetlen semmi haszna nem lenne is , de az 
általa elé álló fölvilágosodás, ’s éhből kelő 
emberiség’ tudalma és érzése megbecsülhetet
len következményei annak.

Az ember mind kifejlett lelkierejénél fog
va, mind pedig ennek elemeit még kifejtetlen 
biró, egyaránt személy, és mint illyen kíván
hatja, hogy úgy tekintessék mint személy. A’ 
minden emberben egyaránt elrejtett lelkierők’ 
elemei egyenlő méltánylást kívánnak. És ezen 
nemcsak kifejtett, hanem még kifejtendő lelki 
erőkre nézve is egyenlők már az emberek, 
vagy minden ember mint személy lelki erejé
nek kifejlését kívánhatja. És ez a’ személyi 
egyenlőség. Kérdem már: ha minden ember 
egyenlően ügyekezik lelki erejét kifejteni; 
ezen legnemesebb versenyző ügyekezetből mi 
veszély liáromlik a’ társaságra ? így mi ve
szély az illy értelmű személyi egyenlőségből? 
Valljon nem a’ lelki erőknek minél több szá
mú és magasabb rendű kifejtésén alapúl-e leg
erősebben akármelly társaság’ boldogsága ?

Szellemi erőnk’ kifejlése külső eszközök 
nélkül nem gondolható. A’ külső eszközök ön
ként hatalmunkba nem tolongnak azért, hogy 
azok által lelkierőnket csak készen ’s minden 
munka nélkül fejtsük ki, hanem erre gondot, 
szorgalmat, és. munkát kell fordítanunk. Mint
hogy már minden embernek lelki ereje ki
fejlése végett kiildolgokra egyaránt van szük
sége ; ezen kjildolgok iránti gond-, munka- 
és szofgalomjogot, ’s ennek kimutatását a’ 
kiiltárgyak iránt minden kívánhatja. És ebben 
áll már a’ kiildolgok iránti, vagy a’ vagyoni 
egyenlőség az emberek között, nem pedig a’ 
vagyonnak fölosztásában a’ vagyontalanok 
közt, mint ezt némellyek talán, vagy gonosz 
szándékú vagyonbirás’ tekintetéből szeretnék, 
vagy pedig a! szellemi emelkedésnek vissza
verési nézetéből óhajtanák másokkal elhitetni. 
Kérdeni már: a’ munkát, szorgalmat és ipart- 
kivánó illyen kiildolgok iránti egyenlőség mit 
árthat a’ társas életnek ? Mi veszélyt áraszt

hat az a’ társaságra, ha mindenki munkája 
és szorgalma után szerezhet magának akár
melly kiiltárgyat mint személyi nemcsak emel
kedésének, de letesűlhetésenek is egyedüli 
eszközét? Valljon nem a’ tudományos ismere
tekből , így személyi jogból kelő közipar szor
galom és munka-e azon leghatósabb einel- 
csők, mellyek a’ társas életet legvirágzóbb ál
lapotra külsőképen juttatják.

A’ lelki erők’ kifejlése egy igen hatalmas 
vezetője a’ tökéletesedésnek, de ennek esz
köze a’ kiiltárgyak is. Ezen lelki- és testi 
erők egymásraliatásán önkényt emelkedik az 
üntükéletesülés. A’ lelki- és testierők, mint tü- 
kéletesedési eszközök, egyenlőn szükségesek 
egyetemesen minden emberre nézve. Lelki- 
erők’ kifejlése nélkül nincs tökéletesedés. 
Minden tökéletesedés, melly lelki erőkön nem 
fenekűi, csak színleges, a’ valódi tökéletese
dés lélek. A’ lelkierők’ kifejlését a’ kiilhatá- 
sok segítik. Kiiltárgyak’ segítségével tökéle
síthetjük jninmagunkat. Ha a’ lelkierők’ kifej
téséhez, a’ szorgalom által szerzendő kültár- 
gyakhoz minden embernek egyenlőn joga van; 
kétségkívül joga lesz, az ezekből emelkedő 
öntökéletesedéshez is. És ezen értelmű üntö- 
kéletesedésre is egyenlők az emberek egymás 
közt. Kérdem már: ezen öntükéletesedési e- 
gyenlőség mi veszélyt okozhat a’ társas élet
ben? Nemde az egyetemes és általános Mű
veltségnek ideálját lehet alkotni illyen önlö- 
kéletesedési egyenlőség után? És ezen ideál
hoz nem egyedül az által lehet-e közelgetni, 
ha mindenkinek munkája szorgalma és ipara 
után öntükéletesedési jog adatik? — Ezen 
hármas subjectiv egyenlőségek szerkezödhet- 
nek az emberek között, mellyekből a’ többek 
könnyen leliuzhatók.

Ha az érintett személyi, kiildolgok iránti, 
és öntükéletesedési subjectiv egyenlőségeket 
objective és tárgylagosan, — vagy úgy a’ 
mint azok a’ társas életben jelennek meg vagy 
mint közvetlenségben vannak, — fölfogjuk, 
először is a’ lelkierők’ fejlesénél a’ fentebb 
szerkezeit subjectiv egyenlőség különböző a- 
lakban tűnik föl, a’ szerint, a’ mint kiki ez 
vagy amaz föltételt mint eszközt tiizé ki lelki
erejének kifejlése végett. Ebből származnak a’ 
társas életre mulhatlanul megkívánt at ó külön
böző rendek, mellyek, úgy látszik, mintha a' 
személyi egyenlőségnek ellene volnának, ho
lott ezt nemcsak nem sértik , de a’ különböző
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rendek eo-ymás mellett egyenlőn megférőleg 
a’ társas élet’ kifejtését egyedül, és szükség
képen eszközük. Lehetne-e minden tekintet
ben virágzó és boldogító azon társaság, 
mellynek minden tagjai szobákba zárkózva tu
dománynyal foglalatoskodnának? vagy mind
nyájan közmüveket űznének ? vagy mindnyá
jan szántásvetésnek adnák magokat? A’ kü
lönböző társasági rendek egymásrahatva se
gítik egymást ’s az egész társaságot tökéle
tesítik. így a’ különböző fokú lelki kifejlés 
titán irányzott különböző rendeknek szükség
képen kell lenni a’ társaságban, — de ezek
nek mind saját lielyezetökhöz arányzott, mind 
emelkedhető személyi egyenlőséget kell bír
ni. Az aegyiptusi casták’ polgári pangást 
okozó legszembeszökőbb személyi egyenetlen
ségek. 1

A’ társas életben a’ lelki tehetségek ki
fejtésének eszközeit különböző szorgalom és 
ipar által szerezhetik meg az emberek, melly
nek következménye a’ különböző értékű va
gyon lévén, ez a’ különböző vagyonú embe
rek’ fogalmára vezet. így látszik, hogy a’ tár
sas étéiben különböző értékű emberek vannak. 
Úgy tetszik első tekintettel, hogy ez is ellene 
lenne a’ kültlölgok iránti egyenlőségnek, de 
a’ különböző vagyon a’ különböző szorgalom 
és ipar’ következménye lévén, az ipar pedig 
a’ különböző kifejtésit lelkierőkböl származ
ván , ez a’ kiildolgok iránti egyenlőséget le 
nem rontja, hanem mint sziikségképeni követ
kezménye, nemcsak az iparnak, hanem a’ 
különböző lelki erőnek is, minden társasági 
embert a’ kiildolgok’ megszerzésére ösztönző 
nemes egyenlőség, melly a’ társas étét töké
letesedésére mutliatlanúl megkivántatik. A’ 
henye sinecurismusok egy társaságot sem 
tesznek virágzóvá, igen is, az ipar- és munká
ból kelő vagyonosság, de csak úgy, ha ezen 
ipar- és szorgalomhoz, vagy ennek következ
ményéhez, a’, vagyon’ megszerezheíéséhez, 
mindenkinek egyenlőség adatik.

A’ társasági különböző nemű rendek — 
és különböző vagyonosságokbúl önkényt kü
lönböző nemű öntökéletesedések keletkeznek 
a’ társas viszonyban. De ezen különböző ön- 
tökéletesedés a’ különböző rendű személyes
ségből , és különböző értékű vagyonosságból 
keletkezvén, következik, hogyha ezek a’tár
sas életben a’ személyes emelkedhetéshezi, és 
a’ vagyon szerezlietéshezi egyenlőséget le nem

rontották, a’ különböző öntökéletesedési ada
tok sem rontják le, csak az azokliozijutlia- 
tás mindenkinek egyenlőn szabad eszköz 
használására hagyassák. Látszik az eddigiek
ből, hogy ha az ész által követelt subjectiv 
egyenlőségek tárgylagosan a’ társas életben 
szorítást szenvednek, különböző rendeket ál- 
lítnak elé és tartoznak is elé állítani, de azért 
egymástól elválniuk nem szabad, hanem egy
másra hatva tartoznak munkálódni.

Ha a’ subjectiv és objectiv egyenlőségek 
egymásra hatva viszonyíttatnak, önkényt ke
letkezik abból azon általánosságra fejlő e- 
gyenlőség, melly szerint a’ társas életben a’ 
lelki erőket fejtő különböző eszközök, a’ kiil
dolgok iránti szorgalom és ipar, és az öntö- 
kéletesedés’ föltételei úgy tartoznak elrendel
tetni, hogy az ezekhez jutliatás, ezeknek 
gond, szorgalom, és munka általi megszerzése 
minden előtt nyíltan álljon, hogy a’ polgárok 
az egyenlőn megszorított társi, vagy tárgyla- 
gos, és tisztán követelt subjectiv egyenlősé
gek által általános, mindenkinek helyezéséhez 
aránylagos személyi, vagyoni, és öntökéíetese- 
dési polgáregyenlőségre fejlődjenek. Az illyen 
általános egyenlőségre törekedés, midőn egy
oldaliéi a’ személyt és a’ személyi méltósá
gokat legmélyebb tiszteletben ta rtja ; senkit 
az ahhoz juthatástól ki nem rekeszt, — ’s sen
ki’ személyét eszköznek nem tartja, — midőn 
mindenki sajátját szentnek és sérthetlehnek 
nézi, a’ saját’ ipar és szorgalom általi szerez- 
lietéséböl senkit ki nem rekeszt; hanem sze
mélyi és vagyoni jogok által emeli a’ társasá
got folyvást tökéletesedésre. Az illyen min
denki’ személyét és sajátját nemcsak nem sér
tő, de mindkettőt szentségben tartó pliilo- 
sopliiai jogtudomány vagy természetjog vagy 
észjog bolond jog-e, mint némellyek szeret
nék ? Sajnálni! igen sajnálni, hogy az em
bert, ki az emberiséget magában foglalja, ne
hezen lehet emberiségre emelni!

Jt'arga János.

S í  ö s  c  p  k  o r .
(V ég e .)

A’ ruházat- és lakomákbani fényűzés 
meghalada minden h ite t; mi szegény, nyomo
ré emberek vagyunk a’ 13d. és 14d. század’ 
azon barbárjaihoz képest. Egy liarczjátékhan 
ezer lovagot láttak egyenlő selyem (cointise- 
nek nevezett) öltönyben, ’s más nap új, épen 
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oily nagy Ijecsü köntösben jelentek meg-. II. 
Richard’, angol király’ egyetlen öltönye 30,000 
mark ezüstbe került. Arundel Johnnak 52 
egész aranyszövetű ruhája volt.

Másszor hat fegyvernök jött egymásután, 
mindenik egy gyönyörű, gazdagon szerszám
zott lovat vezetve, trombitaharsogás, dal és 
zene közt; azt hatvan ifjú hölgy követé lo
von, fényes öltözetben, ’s mindenik ezüst 
lánczon egy főtől talpig vértezett lovagot ve- 
zete. E’ vigalmakhoz táncz és muzsika tarto
zott ; király és főpapok, bárók és lovagok tán- 
czolának a’ hangszerek’ zengésénél.

Karácsonkor nagy álarcziinnepek divatoz
tak. 1348ban e’ vigalmakra nyolcz tunicát ké
szítettek keményvászonból (bougnan), 42 ál- 
arczot, ’s nagy számú különös öltényt; 1377- 
ben égy körülbelül 130, különféle álöltözetű 
szeiS^l^ekböl álló, társaság a’ walesi herczeg- 
nefc s|||r lakomát ada.

Eapta, csűrök ’s koczkajáték foga el 
minűjúikit. Egy jegyzést leltek Ild. Eduardtól, 
5 sliMingnyi summáról, mit borbélyától köl
csönző a’ játékhoz.

Az ebédeket a’ nemeseknél kürtharsogás 
jelenté, azaz v í z h e z  f ú t t á k ,  mert először 
kezüket mosák meg, mielőtt asztalhoz ültek. 
Reggeli 9 órakor ebédet, esti ökör vacsorát 
e ttek ; majd magas, majd alacson padokon 
ülve, a’ mint az asztal magas vagy alacson 
vala. A’ b a n q u e  (pad) szótól erede a’ ban
q u e t  (lakoma). Az asztalok metszett arany és 
ezüstből valának; a’ fából valókat kettős 
szőnyegek boriták, h u l l á m z ó  f o l y a m
hoz ,  mi t  s z e l í d  s z é l  m o z g a t ,  hason
lón redőzöttek. Az asztalkendők újabb talál
mány. A’ villák, mikről a’ rómaiak semmit 
sem tudtak, a’ francziáknak is a’ 14d. század’ 
végéig ismeretlenek valának; Yd. Károly alatt 
leljük először.

Körülbelül mindent evének, mit mi, ’s 
még finom, ’s most ismeretlen készítésekkel; 
a’ konyhában nem halt el a’ római civilisatio. 
Undor alakú süteményeket hoztak föl, miket 
valódi nevöknél neveztek; a’ papok , nők és 
ifju lányok e’ czédaságokat szűz természetes
séggel tevék ártatlanokká. A’ nyelv akkor 
egészen korláttalan volt.

Sok sört, gyümölcsbort, ’s minden nemű 
bort ittak ; a’ füszerbor (claret) akkor tisztább 
’s fűszerzettebb volt, ’s Hypocras-t, mézzel 
édesített bort. Egy lakoma, mit 1310ben Ang

liában egy apát ada, 6000 vendéget egyesíte 
3000 tál előtt; a’ cornwallisi gróf’ menyek- 
zője’ alkalmával 1243ban 30,000 tál hozatott 
föl; ’s 1251ben csak maga a’ yorki érsek 60 
hízott ökröt ada angliai Margit’ menyekző- 
jé re , Ilid. Sándor, scót királylyal. A’ királyi 
vigalmak alatt muzsikai közjátékok adattak. 
„Ila a’ király (angliai Ild. Henrik) reggel ki
megy — mond bloisi Péter —, nagy számú 
nép nyargalózik összevissza, mintha eszét 
vesztette volna; lovak buknak egymásra ; sze
kerek böknek föl szekereket; komédiások, 
ringyók, tánczosok , borbélyok, élődik stb. 
irtóztató lármát csinálnak , szóval: a’ gya
loglók’ és lovagok’ zavara olly kiállliatlan, 
hogy mondhatnék: a’ mélység nyílt föl, ’s a’ 
pokol kiokádá minden ördögeit.“ Ha Becket 
Tamás (a’ canterburyi sz. Tamás) utazni ment, 
200 lovag, fegyvernök, apród, írnok ’s ház
cseléd követte, továbbá 8 szekér, mindenik 
5 erős lótól vonott. Kettőn e’ szekerek közül 
sör vo lt, másikon kápolnája’, másikon szobá
ja ’ bútorzata ; máson konyhaszerek ; a’ három 
utósó étszerekkel, ruhával ’s több holmivei 
volt megterhelve. Azonfölül 12 terehhordó ló 
vitte aranyát, arany edényeit, könyveit, ru
háit ’s templomi díszöltözeteit. Mindenik sze
keret egy rettenetes’ nagy kutya őrzé, min 
egy majom ült (Salisbury).

Az országiás végre kénytetve látá magát 
e’ fényűzés ellen törvényesen lépni föl. E’ tör
vények a’ gazdagnak csak két étket engedő
nek , ’s kétféle húst, kivevőn a’ bárókat és 
főpapokat, kik tetszésük szerint ehettek min
denből. Kalmárok és kézművesek naponként 
csak egyszer ehettek húst; másszor te j, vaj 
’s főzelékkel kellett megelégedniük.

Útközben öszvérek-, lovak- ’s tengelyes 
szekerekkel találkoztak; a’ kerekek az ókor’ 
mintái szerint készültek; az útak' szélességét 
törvények határozók ; főútaknak 14 láb szé
leseknek kellett lenni, gyalogutakhoz fákat 
lehete ültetni, de a’ királyi útak mellől ki kel
lett tisztítni.

Csodák’ kora volt az mindenben ; a’ szer
zetes, zarándok, lovag, dalnok (troubadour), 
mindenkinek volt mindig valami elmondani ’s 
megdallani való kalandja. Este a’ tűzhely e- 
lőtti padokon az Arthur király, tengeri Lan- 
zelot stb., vagy a’ nagy Ortkonróli regényt 
hallgatók, ki a’ széllel jö tt, ’s egy nagy fe
kete sertésben öletett meg. Azonkívül egy áhí-
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(atos személy’ stb. életét mesélék e l ; és a’ 
fődolog mindenhol varázsnokok’ idézésén, házi 
szellemek’ csínyain, a’ loup-garou’ (Wiihr- 
wolf) csatangolásán, kimentett rabszolgákon, 
rablótámadásokon , megszabadított utazókon, 
kik szépségük miatt gazdáik’ lányait vevék 
nőkul; lidérczeken, mik éjszaka, bokor a- 
latt valami szűz’ sírját mutatják k i, ’s vára
kon , mik egyszerre megvilágosítva tűntek föl 
stb. stb. alapodott.

Walesi Gerard beszéli a’ maga í r o r 
s z á g i  t o p o g r a p h i á jában : midőn szent 
Kevven egyszer istenhez imádkozék, ’s két 
kezét fölnyujtá, fecske röpült be az ablakon, 
’s tojást tön egyik kezébe. A’ szent nem hajtá 
le kezét, ’s csak akkor csukta be, midőn a’ 
fecske minden tojását belerakta, ’s ki is köl- 
té. E’ türelem’ emlékéül a’ remete’ szobra 
egy fecskét hord kezében.

A’ barbárok szereték a’ remetéket; ezek 
többnyire próbált katonák voltak, szigorúk 
önmagok iránt, egy szirtben laktak, földön 
alvának, ’s gyakran hosszú zarándoklatokat 
tőnek; estve a’ táborzó katonákat sokszor ve
zeték sírkertekbe, ’s a’ fegyverzett csapatért 
írák és éneklék a’ Diaes iraet, ’s a’ Stabat 
matert. Az angolszászok nem kevesebb mint 
tíz királyt ’s tizenegy királynőt láttak a’ vi
lágból kolostorokba vonúlni vissza. Azonban 
ne tévesztessiik meg magunkat e’ czímek ál
tal. E’ királynők éjszaki kalózok’ női valá- 
nak, kik menyekzőjöket szekereken ünneplék, 
szép, fehér norvég nők, kik az Edda’ istenei
től a’ kereszténység’ istenéhez , ’s a’ walky- 
roktól az angyalokhoz tértek át.

Ha próbát akarnánk tenni, rendszeresen 
fejteni ki azon kor’ szokásait, lehetlenségbe 
fognánk. Rend nélkül kell mind azon jelenete
ket összevissza hányni, a’ mint egymásután 
következének. Nem vala semmi egység, csak 
az általános mozgásban, mi a’ társaságot tö
kély esedése felé vezeté, mint azt az emberi 
természet’ törvénye kívánja.

Egyik oldalon a’ lovagiság, másikon a’ 
paraszttömegek’ fölemelése; minden szabály
talanság a’ papi életben, minden hithévvel pá
rosulva. Csatangoló, kis öszvéreken iilö, vagy 
gyalog vándorló szerzetesek prédikáltak min
den boszantó eset ellen, megégetteték mago
kat a’ pápák által, kiknek életét ócsárlák, ’s 
a’ fejdelmektől befulasztaták, kiknek zsarnok
ságát megtámadás Lovagok lesbe álltak az

útfélén, ’s kirablák az arramenőket, még má
sok Spanyol-, Görög- és Dalmátor'szágban 
hallhatlan városok’ urai lőnek, miknek törté
neteit nem ismerék. Szerelmi udvarok (itélő- 
székek), hol a’ Scottismus’ minden szabályai 
szerint vitáztak, ’s mellyeknek tagjai papok 
valának; egyik várból a’ másikba vándor
ló troubadourok és minstrelek, a’ férfiakat 
gúnykölteményekben korbácsolok, ’s a’ höl
gyeket balladákban magasztalók; czéliekre 
oszlott polgárok, lakomákat ülők, mellyeknél 
a’ paradicsom’ szentéi a’ mese’ istenségeivel 
össze zavartattak; színeléadások, csodák és 
mysteriumok az egyházakban; bolondvigal
mak, istenkáromló misék; tivornyák az oltá
rok előtt; az Ite, missa est, választ három
szoros szamárordításban kapó; bárók és lo
vagok, kik magokat lakomák’ fölött kőtele
zők népek’ megharczolására, ’s páva- vagy 
kócsagfogadalmakat tőnek, liarcztetteket tenni 
hölgyeikért; elgyilkolt zsidók, vagy egymást 
gyilkolok, ’s bélpoklosokkal összeesküvők, 
kútak’ és források’ megmérgezésére; minden
féle itélőszékek , mindenféle törvények’ ere
jénél mindenféle büntetésekre itélők ; minden 
osztályai bevádlottak, az elevenen megége
tett eretnektől fogva a’ házasságtürökig, kik 
meztelen’ egymáshoz köttetve vezettettek a’ 
néptömegen keresztül; bírák, kik a’ dús el
itéit gyilkost ártatlan fogolylyal cserélék föl; 
’s mint utósó zavar, mint végső ellenzet, az 
ókor’ mintájára civilisalt társaság ; a’ Görög
ország philosoplii vitáit megújító tanulók; 
Athen’ és Alexandria’ iskoláinak zajgása a’ 
harcz- és lovagjátékok (caroussel) zsivaja 
közt; ’s mind ez, olly különfélekép ingatott 
társaságon kívül és fölül, még egy más moz
gató elv, egy sír, minden szerelem’, minden 
tekintet’, minden remény’ tárgya, melly ki
rályt és alattvalót, hőst és bűnöst, megszűnés 
nélkül vona túl a’ tengeren, az elsőt, ellen
ség’, királyság’ és kalandok’ keresésére, a’ 
másikat, hogy fogadalmat teljesesen, bűntet
teket engeszteljen, ’s lelkiösméretét megnyti- 
gasztalja— ez , ez volta’ középkor.

A’ kelet, daczára a’ kereszthadak’ rósz 
süketének, Európa’ népeinek’ sok időig hit’ 
és dicsőség’ földe maradt; szemeiket meg
szűnés nélkül azon szép nap, Idumaea’ pál
mái , ’s Roma’ síkságai felé irányozák, hol a’ 
liittelenek Ralduintól ültetett olajfák’ árnyai
ban nyugodtak, Ascalon’ azon téréi felé, mik
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még Bouillon Gottfríd’, Couci’, Tanerőd’, Fü- 
löp-August’, az oroszlánszívű Richard, ’s szent 
Lajos’ nyomait rejtők, és azon Jeruzsálem 
felé, melly egy perezre szabad lön , de ismét 
visszahúllt bilincseibe, melly nekik úgy mii- 
tatkozék, mint Jeremiásnak, káromoltatva az 
arramenöktől, kényeiben fiirösztve, elhagyat- 
va népétől, gyászolva magányában.

Ezek valának a’ képzelem’ és erő’ azon 
századai, mik a’ legkiilünszerűbb eszmények, 
eretnekségek, hitszakadások, hűbéri-, pol
gár- ésTcülhadak közt lépdelének á t ,  amaz, 
a ’ szellemet kétszeresen kegyelő századok, 
részint a’ kolostorok’ magánya által, ha föl
kerestetek, részint a’ legkiilönösb, legtarkább 
élet által, ha ez a’ magány’ elébe tétetett. 
Egyetlenegy pont sem vala, hol valami új ne 
történt volna, mert minden világi vagy egy
házi uraság egy kis státus volt, melly, nap
ként, önmaga körül forgott; tíz órányi távol
ban a’ szokások már nem voltak hasonlók. 
Ezen, az általános művelődésre olly káros, 
állapot, az egyes léleknek rendkívüli mozgást 
őda ; a’ minthogy minden nagy találmány e’ 
századoké. A’ fejdelem csak országa’ nagyí
tásáról gondolkozott, a’ lovag szomszéda’ 
birtokának elrablásáról, a’ polgár szabadal
mai’ növesztéséről, ’s a’ kalmár új kereske- 
dőiutakról. Semmit nem ismertek egészen, 
semmit sem merítettek ki, mindent hittek, 
minden remény’ bemeneténél, lábánál álltak, 
mint az utazó, ki hegycsúcson várja a’nap’ föl
kelését, mellynek hajnalát látja. A’ iuúltany- 
nyira foglalá el, mint a’ jövő, egyenlő öröm
mel találtak föl egy régi kéziratot ’s egy új 
világot, ’s sietve mentek új sorsok’ elébe, 
miként az ifjúkor maga előtt bírja egész éle
tét. * Biazinczy Gábor.

A 9 k é k  s z e m ü v e g .
F r a n c z i a  n o v e l l a .

1823. április’ elején, egyik estve, mint 
szokás szerint, igen telve voltak a’ „Café de 
Paris“ csarnokai. Itt egyszerre minden szem 
egy férfiúra fordult, ki a’ főterembe lépe és 
zajos léptekkel egész a’ terem’ túlsó szélére 
ment ott leülendő.

Az úján érkezett nagy, magas férfin volt, 
teljes erejében; feje ’s két válla mindjárt 
azon antik mellszobrokra emlékeztettek, mely- 
Iyek bevégzett idomuk által a’ physical" élet’, 
legfőbb kifejlését fejezik ki. Arczának izmai

világosan átlátszottak feszült barna bőrén; 
szeme nagy és nyílt vala, ’s azon tisztaság’ 
és ragyogó fény’ kinyomásával b írt, melly 
vagy nagy mértékbeli értelmet vagy szilárd 
akarat-erősséget fejez ki. Őszszel vegyült haja 
bozontosán csiigge le előduzzadó homlokán 
egész a’ szemholdakig, ’s száját, melly egy 
kissé tagosabb volt, mint a’ rajzolat’ szabá
lyai kívánnák, vastag, ’s mesterséges korom
fekete bajusz takará. Kék bugyogót viselt, 
mellyet a’ csizma alatt rézlánczocska feszíte 
meg, — és olajzöld lengyel-öltönyt fölálló 
nyakkal, ’s minden varrásnál zsinórokkal és 
paszományokkal sújtva. Ha még az öltözetét 
befejező hosszú sarkantyúkat is hozzá vesz- 
sziik, lehetetlen a’ lovassági tisztre rá nem 
ismerni: ’s a’ ki ezen fölül lábszárai’ hajlásút 
észrevevé, melly a’ lovon ülni szokástól szár
mazék, annak sejdítése valósággá változott 
volna.

Minden jelenlévő azon pillanatban ezen 
megjegyzést tette. A’ figyelem azonban csak
hamar eloszlott ’s az egyes csoportok ismét 
előbbi társalkodásokat folytaták. A’ lovagtiszt 
csendesen ült asztalánál, ’s épen falatozni ké
szült, mikor egy fiataí ember gyorsan átha- 
lada a’ teremen és hamar közelében termett.

Ennek sem öltözetén sem modorján nem 
volt valami kitűnő ; csak azon férfiak’ egyike 
volt, kiknek megpillantásakor ezt szokják a’ 
nők gondolni vagy jó alkalommal mondani is : 
„Szép fin!“ Fekete haja szép fürtökben hullott 
egyik oldalon fülei mögé míg a’ másik oldalon, 
akkori divat szerint, csomót képeztek. Ter
mete karcsú és finom volt, szűk öltönybe szo
rítva, színe fehér, de nem sápadt. Jobbjának 
kis úján nagy gyémánt ragyogott, úgyneve
zett s o l i  t a r ,  — feketén foglalva be; szé
pen vágott bajusza nagyon emelte sas-orra’ 
kellemes metszését, ’s árnyékából két sor fe
hér, szépidomu fog fénylett ki. Nem tudom, 
hogy nevezék 1823ban az illy embert, de 
1838ban dandy nevet hord az angoloknál ’s 
talán a’ párisiaknái is. A’ fiatal élénkség’ és 
jó ízlés’ ezen összeségében csak egy dolog 
tűnt kellemetlenül fel ’s a’ benyomást hábo
rítva: a’ fiatal ember £ék szemüveget hor- 
doza.

A’ két leirt ember egymást észrevévén, 
egyideig bámulva ’s kétkedve néztek egy
másra. Végre az elöbb-érkezeít fölkele ’s az 
ifjú felé ment.
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„Ej valóban! — így szólt — nein csaló
dom ! Csakugyan Y e r n o n kapitány.

,„Ő bizony! — felelt a’ tiszt ’s elfogadá 
a’ nyújtott kezet. — Étkezni szándékozik ön, 
fővezér?1“

„Igen is , épen most kezdek hozzá; üljön 
le kapitány ur ’s falatozzék velem.“

Ezen egy pár váltott szó eléggé megma
gyarázta azon viszonyt, mellyben egymás i- 
ránt állának.

,„No ’s mi újság van,  vezér ur?“‘ kérdé 
V e r n o n  kapitány.

„Mindjárt megmondom önnek, — felelt 
amaz; — de előbb egy kérést kell önhöz in
téznem; ugy-e, nem veszi rósz néven? Hisz 
régi barátja vagyok.“

,„Mi az ?“‘ — kérdé a’ másik.
„Vegye le a’ szemüveget kapitány ur.“
A’ fiatal tiszt nem felelt. Csak hirtelen 

pirosság festé be képét; látható volt rajta az 
olly ember’ zavara, ki nem örömest akarna 
tréfába elegyedni, de még sem lát utat annak 
elkerülésére.

„Tudja ön“, folytató a’ vezér, „hogy nem 
ismerék mindjárt önre? Ezen ördögi darab, 
mit ön az orrán visel, majdnem ismerlietlen- 
né teszi; előbb financz-bureaubeli subalternus- 
nak tarthatni önt vele, mint huszár tisztnek. 
Tehát örvendeztessen meg kapitány ur, ’s 
vegye le szemüvegét.“

E’ szavak azon tréfás bizodalommal mon
dattak , melly katonai személyek között szo
kott uralkodni. A’ vezér mindegyre V e r n o n  
kapitány zavart arczára szegezé szemeit, ki 
egyre pirult és hallgata; — csak bajosan 
tartóztató meg magát a’ hahotától.

„Nyugtalanná tesz ö n , kapitány; szem- 
gyuladás fenyegeti önt,  vagy attól fél, 
hogy a’ napfény lepergeli szemöldökét? — De 
őrizkedjék: bizonyosan tudom, hogy sze
relmese gonoszul fog nevetni, ha ezen öltö
zetben pillantja meg; ’s tudhatja ön, hogy az 
asszonyok előtt nem soká marad az szere
lemre méltó, a’ mit egyszer nevetségesnek 
találtak.“

A’ kapitány belső nyugtalanságból hom
lokát ránczolá. De sokat tarta magáról, — ’s 
arczvonásain' uralkodva, mint a’ színész, ki 
szerepének méltóságot akar adni, komoly han
gon így szólt: „.Vezér, tudom minő tisztelet-,, 
tel tartozom rangjának.. .“*

„Rangomnak ?“ szakasztá félbe a’ vezér.

,,01i miért is nem? Ki törődik itt a’ ranggal? 
Itt egyenlők vagyunk, barátok, bajtársak, 
’s ezért akarom önnek nyílt arczát látni. Harcz 
és villám! vegye le ön a’ szemüveget!“

.„Ve.zér !“‘ szóla V e r n o n  kapitány, őt 
röviden félbeszakasztva, „.hagyjuk ezt, ké
rem önt, ’s szóljunk más egyébről. — Újsá
got kérdezék öntől; lesz-e háborúnk ? Elfog-e 
Spanyolországba menni a’ negyedik huszár
ezred?*“

„A* háború el van döntve, ’s ma bizo
nyossá tön a’ minister, hogy a’ negyedik hu
szárezred egy az elsők közül lesz a’ határon.“ 

A’ vezér elhallgata. Akaratja ellen is ne
vetnie kelle, midőn fiatal fegyvertársa’ gro- 
tesk-koinoly arczvonatait vizsgálta.

,„Még egyszer, .vezér ur, — szóla a’ ka
pitány, haragját mérsékelni nem tudván, — 
csak előbb mondá ön, hogy itt rang-különb
ség nincs, hogy egyenlők ’s bajtársok va
gyunk: jól van, mint bajtárs a’ bajtársat nem 
kérem önt, hanem fölszólítom, hallgasson a’ 
dologról.

Minden más pillanatban nyugtalan követ
kezéseket vonliata maga után az illyen kitö
rés, de a’ vezér nagyobb kedvében volt, mint
hogy kedélye olly hamar fölháborodott volna.

„Csendesen, kapitány ur, — ne hara
gudjék meg; tudjuk, hogy ön olly férfiú, ki 
megsértést nem szível e l, jőjön bár akárki
től ; ’s mivel ön annyira háborodottnak lát
szik, ha szemüvegéről szólanak, hallgatni fo
gok róla. Nyugodjék m eg, ön.“

A’ vezér nyugtató felelete nyomban lecsil
lapító a’ kapitány’ fölzudult haragját.

(Folytatása következik.)
______  »*—«

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .
Aug. 18. bérletsziinés mellett, népes házban. 

M o n t e c c l i i  és  C ap  ul  e t t i  -  p á r t ’ első felvonása 
’s h a n g v e r s e n y .  — Mai estvénk a’ kellemesbek 
közé tartozott. Az opera összevágó szorgalom ’s sza
batossággal adatott ’s nemcsak Felbér Mari (Julia) ’s 
Erkel (Tibaldo), hanem D é r i n é  (Romeo) is keresett 
érdemlett tapsokat, kinek leginkább a’ közép lépcső
kön még mindig szép hangja ma teljes divatjában volt,
’s ha bár a’ túlforró erőt kívánó helyeknek nem felel
hetett is meg, de ő , erőlködés helyett, azokat Ízléses 
simasággal igyekezett éldellietőkké tenni. Általában 
meg kell adui e’ folyvást szorgalmas és azért folyvást 
haladó énekesnének, hogy ő talentummal ’s miivészi 
ihlettel járdáit pályáján, ’s annyit mint ő eddig egy 
m. énekes sem te tt, annyi tekintetben egy csupán ma
gyar színi énekes sem jeleskedett mind ez óráig, mint 
ő. Orchester, karok igen jók.' — A’ h a n g v e r 
s e n y b e n  Paolo C e r  v a ti ,  a’ milánói Scala’ tenorja, 
Niobe, Paccini’ operájából, costumben, éneklé a’
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cavatinát (II soave a bel confcento), Eliza és Claudióból 
(Mercailante) C.ontival az E fia ver jelenést, befejezé
sül Generali’ operájából: I baccanali di Roma, egy 
nagy jelenést és áriát karral (I sacri accier brauilite). 
Hangja sem erőre , sem teljre és zengésre nézve nem 
jeles többé; de módszere a’ legjobb , ’s ezzel nekünk 
ritka éleményt is szerzett. Dicséretesen hatott vele a’ 
Mercadaute’ scénájában Conti, ’s az utolsóban a’ kar. 
Közben Vörösmarty’ Árvizi hajósát szavalta Bariba — 
szépen sorról so rra , rímről r ím re , szokott nótája 
szerint. Azért a’ tapsot ne is előadásának köszönje. 
Miért vétetett el a’ darab Laborfalvi Rózától, ki anv- 
nyira ki tudá a ’ mű’ minden szépségeit emelni, hogy 
a’ lelkesült hallgatók azt nyomban ismételtetuék. Eng
länder, hangászkarunk’ tag ja, fenkürtjén (haut-bois) 
Kowalovsky’ némelly változataiban jeleskedett.

Aug. 19. N o t r e  d a m e i  t o r o n y  őr .
Aug. 20. A’ színház zárva volt.
Aug. 21. Szentpétery’ jutalmául először: A’ té -  

k o z l ó, tündér rége 3 szakaszban, énekekkel, Raimund 
Ferdinandtól, ford. Jakab István. — Raimund’ allegó
riái darabjai közül talán a’ legnemesb ; víg és komoly 
elemekből szőtt érdekes mese, tarkázott többféle pi- 
cant characterekkel ’s erkölcsi tanulsággal súlyos. 
Külső díszei a’ Kreuzer’ igen kedves zenéje , ’s az 
Otto által festett gyönyörű díszítmények ’s röpművek 
(Flugwerke). Udvarhelyi sikerrel játszá a’ rejtélyes 
koldust, éneke szabatos, zengő, szívreható ; Megyeri 
a’ fondor komornilcot; ’s a’ tehetséggel teljes kis Te
lepi Máli a’ Bálint’ fiacskáját. Annál kevesbbé vol
tunk a’ két fő szerepvivő által kielégítve. Fáncsy ér
telmes , szorgalmas , bizonyos szorosan character- 
rollokban ügyes és szerencsével ható színész, de Flott- 
wellben teljességgel nem volt a’ maga helyén. Stú
diuma előkelöleg a’ drámai egészek’ elintézésében, úgy 
a’ characterek’ felfogásában és az előadás’ szava- 
lási vészében tűnik k i ; actióban gyengébb, leggyön
gébb a’ mozgások ’s tagjártatásokban , ’s azért salon’ 
emberének egyáltalában nem való. Flottwell pedig oly- 
lyan. ’S mintha arczszerkezete a’ derültnek, könnyel
műnek kifejezésére nem volna alkalmatos : mosolygá
sa megett valami kesernyés , szeszélyében valami sar- 
casticiun re jtezik : ez a’ Flottwell'pedig piinden mély
ség , minden komolyság nélkül van, élemény és köny- 
uyelműség’ embere főtől talpig. A’ harmadik felvonás
ban niindazáltal, az élte’ lefolyt szakaszain fel-fel- 
riadó szenvedőt mint egyedi hajlamaihoz illőbbet, ha
tással adta. Szerdahelyivel (Bálint) megfordítva vol
tunk. 0 az első két szakaszban igen a’ maga helyén 
vala, annál kevesbbé a’ harmadikban. Nem mint ha 
őt mély érzés, megindító ellágyulás, ’s azon túlözönlő 
szívbeli jó sá g , melegség és ragaszkodás’ kifejezésit, 
melly ezt a ’ Bálintot ally kedvessé teszi, nem bírná; 
sőt épen illyes egy pár szerepben láttuk öt már sze
rencsével munkálni: de e’ maiban csak bágyadt képe 
volt azon characternek , mellyet az itteni német pádon 
Rótt olly remekül, olly ellenállhatlan erővel tüutete fel. 
Nemutánzás a z , mit kívánunk, ’s nem másolás, a’ 
miért neki e’ német színész’ előadását ajánljuk ; de 
ha Szerdahelyi a’ holt betűtől nem tudott eléggé föl
melegedni, nézze meg Rottot, ’s tudjuk, hogy hasznos 
emlékezetekkel fog haza térni. — László , úgy tet
szők , látta Chev. Dumon-t Kalistól adatni, ’s ha őt 
példányul vette, mint szinte látszott, mondhatjuk nem 
jó példányt választott. Ez az aft'ectált barátja a’ termé
szetnek elég nevetséges a ’ maga aftéctatiójával; nyel
vével ő íz»tlen , alkalmatlan leszen. Illy formán fran- 
czia soha sem bánik sein sa ját, sem idegen nyelvvel, 
’s azon felül mi az egész szerepből aligha tíz szót ér

tettünk. 'S ebből a’ chevalierből tót uracsot kellene 
csinálni, vagy még helyesben németet, de akkor a’ 
többinek meg kell magyarítatni ; ’s nincs is semmi, 
mi ezt ne engedné, sőt a’ fordító tette is e z t: miért 
szenvedett ez változást, nem foghatjuk meg. A’ mai 
estve alkalmat szolgáltat újra fájdalommcl megvalla- 
nunk, hogy színészinkuak legkisebb gondja szokott 
lenni, értjük-e vagy sem,  mind recitatióban, mind, 
és főleg, énekben. Ajánljuk magunkat ’s leginkább 
hallómüveinket különös!) figyelmökbe, kedvezéseikbe.

S. JF.
Aug. 22. (A’ színház’ megnyitásának évünnepén.) 

Á r p á d  é b r e d é s e .  — K e m é n y  S i mon .  Árpád’ 
ébredése már többször altatott, de még egyszer sem 
sikerűit egyszerű díszítményeit hiba nélkül kiállítani. 
Mindig kell valami ügyetlenségnek közbe jőni. Lász
lónak (Sírszellem) ma eleitől fogva égő szövéfneke volt 
’s meghazudtoló a’ mondatot: „elhunyt világnak hamva 
szeudereg.“ ’S minek az a’ sok hadarázás a’ fáklyá
val ? A’ síroknak , a’ mint ő végig megy a' téren, 
minden jeladása nélkül kell (az utasítás szerint) a ’ té
ren emelkedniük , ’s a’ fáklyának csupán Árpád’ fel- 
ébresztésekor meglobbannia, vagy ha ez lehetetlen, úgy 
elég Árpád’ sírhalmát avval (de nem égővel) három
szor megilletni. — Megyery általában értelmesen sza
valta el Árpád’ szerepét; de úgy hiszszük, igen egy
hangú lassúsággal, miért is egész játékának nem volt 
azon kifejezéssel teljes e re je , melly azt helyenként 
kitiintetá. Verses darabokban igen jól kell a’ mondan
dókat tudni, hogy boldogulhassunk. Fáncsy (a’ költő) 
kielégítő volt, ha némi bágyadság nem vonúlt volna el 
beszédein. Lendvayné ’s Bartha kis szerepeiket sok ér
zéssel adák , ’s általában az egész előadás a’ jobbak 
közé számítható. A’közönség figyelemmel látszott lenni 
a ’ mü iránt. — K e m é n y  S i m o n ,  igen szép monda
tokkal gazdag; de nagyon hős és nagyon siralmas drá
mája Kisfaluitynak , szorgalommal adatott. í í 4

E g y v e l e g .
— Vég-intézet. — Egy párisi férjnek 15,000 

frank jövedelmű birtoka volt statuspapirokban. Hal
doklása alatt neje minden pillanatban lebetegűlő volt. 
Ö meghalt , ’s holta előtt irt végrendeletében így in
tézkedjék birtokáról: Ha fiút szül nőm , a’ fiú két har
madát, az anyja egy harmadát kapja a’ birtoknak, ha 
leányt szül, nőm kapjon két harm adot’s a’ leánynak 
maradjon két harmad.“  — Az asszony szült, és pe
dig ik re t , egy fiút és egy leányt. — Az ügy bíró elé
be jutott. Egy oldalról azt vitaták , hogy az atya’ aka
ratja szerint, két harmad a’ fiúé, egy harmad a’ le
ányé, az anya pedig üres kézzel mara«l ’s csak a’ bir
tok’ kezeleti használatával kell beérnie. Más oldalról 
azt mondák, minden esetben szándéka volt a’ férjnek 
nejét a’ birtokban részeltetni; tehát az egy harmadot 
ki kell neki adni ’s a’ többit a’ két gyermek között 
elosztani , és pedig úgy hogy az öt részre szakasztat- 
ván, abból a’ fiú három, a’ leány két részt kapjon. — 
A’ hagyomány tehát a’ törvényszék’ ítélete szerint k i- 
lencz részre osztaték , mellyből hármat az anya, né
gyet a’ flú ’s kettőt a’ leány kapott.

— Görög nemzeti ünnep. — Otto király 
nemzeti ünnepet reudele martius’ 25dikére, azon év
napra, midőn a’ görögök fölkeltek. Ezen nap az idén 
ünuepelteték meg először és pompásan. A’ marine-mi- 
nisterium palotája dicsőén vala világítva; átlátszó ü- 
vegben volt látható Miauli’ Hydrából elhozott szíve ^ 
melly körül fénylő betűkkel ez állt írva : „Örvendj," 
Miauli’ szíve.“

A z Athenaeum!)ól hetenkent kétszer, úgymint csütörtökön cs vasárnap, je lenik meg egy egy ív ; társából, a* Figyelmezöböl, m inden kedden 
k é t ív. Ara a’ kettőnek helyben kihordással 5 ft. cp. ; po stán , nyom tato tt boríték alatt 5 ft. 48 k r. cp. — Velinpéldányok félévenként 
e jy  forinttal drágábbak. — Évnegyedenként is válthatn i példányt a ft. 3o k r., postán 5 fttal. K iadó-hivatal P e s te n , H atvani-útcza,

594. szám, ad . emelet.

Nyomatih Budán , n* magyar leír. egyetem’ betűivel.
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E  s x m  e  ife
M a g y a r o r s z á g '  t ö r t é n e t e i n e k  p l i i l o s o -  

p  l i l á j á h o z ,
( F oly ta tás, )

II. A’ m a g y a r o k  a’ k e r e s z t é n y s é g ’ á l t a l á n o s  
b e h o z a t a l á i g .

Ámbár Niebuhr’ mély tudománya vizsgá
lódásai után, mellyek a’ régi római történe
teket — Romulustól Camillusig — a’ história’ 
országfából a’ költészetébe áttevék , tagadha- 
tatlan, hogy Béla’ nevetlen írnokának isme
retes históriája nagy részint a’ récri költemé
nyeknek feloldozása prosába, a’ mint több 
helyen a’ népreo-éket említi i s , még1 is más 
részről a’ históriai igazságot fedő poétái fá
tyol olly finom szövetű, hogy ez alóla kön
nyen kitetszik. így az ismeretes eredeti szer
ződéstől, a’ hét törzsökök közt, a’ históriai 
igazságot megtagadni nem lehet, melly Ano
nymus szerint következő volt:

1. A’ fő vezér mindig Álmos’ nemzetsé
géből legyen.

2. Mit a’ közös erő nyerem!, közös le
gyen mindnyájokkal.

3. A’ törzsökfejek, kik önkényt Álmost

választék vezérükké, ’s utódaik soha a’ fej
delem’ tanácsából ’s kormányból ki ne re- 
kesztetliessenek.

4. A’ hütelennek, vagy visszavonást szer
zőnek vére folyjon, mint az övék az eskü’ le
tételekor folyt.

5. Átok feküdjék a’ vezéren, ki az es
küt ’s határozatit megszegendő

Midőn a’ hét törzsökfejek ezen esküt le
tevőn, vérüket felvágott ereikből a’ meden- 
czébe folyni liagyák, hogy egyesüljön, ak
kor vette eredetét magyar népekből, kóbor 
törzsökükből a’ magyar n e m z e t .  Ezen szer
ződés a’ magyaroknak Árpád’ nemzetsége a- 
latti történeteire a’ legnagyobb befolyással 
bírt, sőt csaknem egyedül fejti meg ezen nem
zetségi királyok’ politicáját, ’s azért érdemes 
hogy figyelmesebben tekintessék meg. Sze
rinte a’ magyarok’ uralkodásmódja az előidő- 
ben egy annál erősebb oligarchiától korláto
zott örökösöd« monarchia volt, minél kisebb 
a’ törzsökfejek’ száma, biztosítva volt általa 
a’ patriarchalis törzsökszabadság az egyes 
uralkodás mellett, rs foederalismus, nem cen
trálisáig a’ szerződés’ fő elve, meilyböl ké
sőbb a’ megyei alkotmány’ dicső institutiója, 

IS-
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a’ nemzet legrégibb eszméivel egészen meg
egyezőig keletkezett. Benne van a’ szerző
désben végre mind a’ két felől a’ felelet’ ter
he, a’ későbbi híres ellentállhatási czikkely- 
nek első csirája. Midőn az Ural’ tövénél 
illy formán egy új szabad nemzet alakult 
melly — régi lakásait elhagyva, az életerő’ 
mozgékony gerjedelme ’s egy sötét rege ál
tal Attila’ reája hagyott nyugoti örökségéről, 
költözésre késztetve — új hazát- keresni meg
indult, akkor, a’ kilenczedik század’ közegén, 
Európában a’ szabadság’ állapotja szomorú 
vQlt. Nyugoton elhamvadott Nagy Károly, 
a’ sötét kor’ éjjelében egy világot ’s fényt 
gerjesztő gyújtó fáklya. Kis utódainak czi- 
vakodásai alatt a’ feudalismus’ bilincseiben a’ 
nemzeti élet csak lassan fejlett, bár azon föl
dön,  mellyet Károly kardvasával felszántott, 
a’ keresztény hit’ szelíd tanításai mélyebben 
gyökerezni kezdőnek. A’ magot vas kéz ve
tette, a’ csírázó növény ápoló kezekre talált, 
de annyira még meg nem ér t , hogy a’ né
met nemzetek' életét egészen áthatotta ’s irá
nyozta volna. Keletben pedig a’ vesztébe ro
hanó byzanczi császárság már régen elvesz
tette minden életerejét, elkoptatta minden 
rugékonyságát, előre lépni nem bírván, hát
ra hanyatlott, ’s büszke nemes férfiaknak 
semmi életörömet nem nyújthatván , fá
radozásaiknak semmi méltó czólt ki nem tűz
hetvén, minden erejét ’s energiáját a’ circus’ 
játékaiban ’s a’ tanítószék’ scholasticus czi- 
vódásaiban fecsérelte el. A’ két császárság 
közt, a’ későbbi Magyarországban , szláv e- 
redetíí népek laktak, erőtelenek és művelet
lenek, mellyek a’ közéjök nyomuló jöve
vény nemzet’ előmeneteleit sem fegyverrel 
gátolni, sem szellemi erejök által reá nagyobb 
befolyást gyakorolni képesek nem valának. 
Magyarország az ázsiai nemzettől négy év 
alatt első megtámadásra elfoglaltatott. Ez 
által lényegesen változott meg a’ régi alkot
mány, ’s a’ patriarchalis democraticus elvhez 
aristocratia kapcsolódott, nemzeti aristocra- 
tia. A’ magyar szabad volt, ’s nemes, ter
mészeti jogainak birtokában, a’ legyőzött 
nemzetek rabszolgákká váltak, az önkényt 
hódolók szolgák maradták. De a’ nemzetben 
magában is az oligarchia szélesebb kiterjedé
sű lett, midőn a’ szeri mezőn, hova a’ tör- 
zsökök, a’ költözés alatt liozzájok csatlako
zott kánokkal nyilván az elfoglalt ország’

osztálya végett összegyűltek, mert itt a’ tör- 
zsökfejeken kiviil mások is, főkép kán vezé
rek ’s idegenek, ajándékoztattak meg a’ nyert 
föld’ részeivel, ’s általok a’ fejedelem’ tekin
tete — a’ törzsökfejek’ hatalma ellen, *kik 
az ázsiai szerződés szerint a’ fejedelem’ ta
nácsából ’s kormányból ki nem rekeszteíhet- 
tek — megerősíttetett. Milly nagy volt a- 
zonban a’ törzsökök’ függetlensége, azt mu
tatják pusztító beütéseik a’ határországokba, 
mellyek a’ fejedelem nélkül, ki fő rendelte
tésének b.evégeztével az új haza’ kivívása ti
tán , az országból ki nem távozott, csaknem 
évenként rablás’ okáért történtek, ezt bizo
nyítja a’ bársonyban született Constantin, by
zanczi császár, sőt a’ fejedelmeknek azon 
ízről ízre megtartott szokása is, hogy fiaik
nak éltökben hódoltattak, mutatja, hogy a’ 
törzsökfejek’ messzeterjedő hatalma, még a’ 
fejedelmi méltóság’ alapjainak biztos létét is 
némileg fenyegették. —

Zoltán ’s Taksony alatt alig áll más el
lenséges összekötésben a’ magyar a’ többi 
európai nemzetekkel, ’s a’ törzsökök — mint 
látszik — magok számára prédálták, a’ fe
jedelem nélkül *) a’ német ’s görög császár
ságot, Olaszországot ’s Lotharingiát, IJur- 
gundoí ’s Francziaországot sokszor szeren
csésen, sokszor részletesen megveretve, a’ 
merseburgi ’s augsburgi csatákban tökélete
sen meggyőzeivé. Csak harcz ’s vérontás 
lehetett az európai ’s ázsiai szokások’ el
ső összeütközésének első következménye , ’s 
minden vitézség ’s vadság mellett is, a’ kó
bor Ázsiának legyőzetése a’ megállapodott ’s 
polgárisodé Európában bizonyos volt, ’s szük
séges, mielőtt ennek"nagyobb műveltsége az 
elsőre hathatott. Ezen időszakban a’ fent em
lített elválasztó csaták’ vesztén kiviil, mely- 
lyek a’ nemzet’ lelkületét némileg szelidíték, 
a’ nemzetre nézve még két nevezetes törté
netet látunk, a’ böszörményieknek bejöveiét 
Magyarországba, Taksony alatt, kik keres
kedői előrelátással Pestet építették, ’s a’ 
görögök’ merényletét a’ kereszténység’ be
hozatalára. Már, ámbár ez csak igen cse
kély részben sikerűié, még is a’ jövőre nagy 
hatással volt az á lta l, hogy Gejza’ felesége

*) Azért azon ellenmondás Taksony irá n t, ki Ano
nymus szerint békés fejedelem , míg a’ németek
nél, kikhez csaknem évenként béiitések történtek, 
barczos és hadakozó.
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a’ megkeresztelt erdélyi Gyulának leánya, 
a’ keresztény Sarolta lett; quae totum re- 
gnum viri manu tenuit et quae erant viri ipsa 
regebat, (fua duce erat christianitas coepta, 
a’ mint egy réori iró mondja. —

Gejza alatt azon átmeneti időszak volt, 
melly mindig az új ideák’ uralkodását meg
előzi, ’s a’ buzgólkodóktól mindig kárhoztat- 
tatik, midőn t.i. a’ régi rósz új formák által* 
palástoltatik , a’ fejedelem , elég gazdagnak 
tartá magát, hogy a’ keresztény isten’ szol
gálata mellett, a’ pogány isteneknek is ál
dozzák. Alatta kezd Európa’ egyenes hatá
sa ; a’ békemesterségek’ ápolása, ’s a’ mű
velődés’ első kezdete együtt jön a’ keresz
ténységgel a’ vad nemzethez. De itt újra 
kitűnik a’ törzsökfejek’hatalma, mert Aloldus 
szerint Geiza nem parancsolja, hanem java
solja a’ nemzetnek a’ békét ’s áldásait. Még 
inkább megjegyzésre méltó, hogy nem a’ 
görög szertartás, mellyhez Sarolta tartozott, 
hanem a’ latin hozatott be az országba, ’s 
sokszor támasztatott azon kérdés, milly for
dulatot ád a’ világ’ történeteinek Magyaror
szág, ha görögök által megtéríttetik. Ezen 
kérdés azonban haszontalan, a’ byzanczi csá
szárságban nem léteztek új élet’ elemei, félig 
rohadva, félig megkövesülve nem gyakorol
hatott soha olly befolyást, mint az életdús, 
jövőteljes nyűgöt, hol még buzgalom és fel
lengés nem hibázott, mint a’ romlott görö
göknél. Új nemzetek, mellyeknek jövőjük 
van, éreznek magokban egy sötét hajlamot, 
melly őket rendeltetésüket be nem végzett 
országokhoz vonja, ’s melly tiltja, hogy ve
szendő nemzetekhez csatolják sorsokat, — ’s 
ez a’ gondviselés a’ históriában. —

A’ béke idegeneket hozott az országba, 
a’ kereszténység’ ’s fejedelmi hatalom’ jövő 
istápjait a’ régi pogányság ’s törzsökfejek’ 
hatalma ellen, — itt megint azon nevezetes 
jelenésre akadunk, hogy míg nyugoti vité
zek számosabban jőnek az új hazába, a’ gö
rög császárságból egy sem jelen meg.

Míg így egy új kor előre készül, Gejza 
meghal, ’s a’ kereszténységben nevelt ’s 
nagy jelentésétől meghatott fia István, ki — 
ha az egyház az érdemlett s z e n t  nevet ne
ki meg nem adja — n a g y  névvel jegyeztet
nék, eléggé bízott az új hit’ istenségébe, ’s 
készebb volt nemzeti nyelvét a’ latinnal, ma
gyar tanácsosait németekkel, népei’ szere-

tetét polgári vallásos háborúval felcserélni, 
mint szent szándékát: a’ vad ’s hadakozó 
szellemű magyaroknak szelíd keresztény nem
zetté változtatását ’s polgárosodását, a’ las
san munkálódó időre hagyni. ’S így, midőn 
parancsa — melly keresztelésre ’s a’ keresz
tény rabszolgák’ szabadítására készteté a’ 
nemzetet — a’ magyarok’ egy részénél bé
kétlenséget szült, ’s a’ somogyi Kupa a’meg- 
elégiiletlenekkel a’ csatapiaczra szállt, Ár
pád’ unokája, kinek egy vitéz nemzet ön
kényt hódolt, a’ Garan’ vizében a’ német 
Hunt ’s Páznán által német szokás szerint 
karddal övezteti körűi ’s vitéznek nevezteti 
ki magát, ’s hadait a’ német wasserburgi 
Yenczel által vezetteté a’ csatába, mellyben 
a’ jobb ügy győzött. Az elesett Kupa’ tes
tének véres részei négy város’ falain füg
gesztettek ki rémpéldául azoknak, kik az új 
szellem’ jótékony befolyásának nem hajlaná
nak. — A’ győzelmet követte a’ parancs, 
melly az ősi hitben egy határidőn túl meg
maradókat a’ rabszolgák’ sorába iktatja, ’s 
a’ tized’ behozatala, az egyházi rend’ szá
mára. A’ kereszténység’ nem csak külső 
terjesztésére azonban a’ nemzet’ oktatása 
volt szükséges, ’s azért a’ nemzet’ fejeit ma
gához hivatta, ’s személyesen az új hit’ ál
dásaival ’s igazságaival megismertetvén 
őket, tanításai ’s fenyegetései által keresz- 
teltetésekre bírja, idegen papokat a’ német 
császártól k é rt; az országot egy érsekségre, 
tíz püspökségre osztotta, templomokat épí
te tt, ’s szerzeteseket népei közé küldött. 
Nemes czélja’ kivitelére még nagyobb tekin
tetet kívánván adni, magának a’ királyi ko
ronát, Otto császár’ tanácsára, Astricus ka
locsai püspök által Rómából II. Sylvester pá
pától kérte. Csodálva hallá a’ bölcs Gerbert 
István’ nagy tettét, ki, a’ pápa’ segedelme 
nélkül, egy büszke ázsiai nemzetet a’ ke
reszthez té rite , ’s apostolnak nevezvén a’ 
királyt, neki a’ koronát, püspökeinek a’pal- 
liurnot megkiildé. Augustus’ 15., 1000 évvel 
Krisztus’ születése után, koronáztatott meg 
István, ’s felesége a’ bajor Gizela, Sebestyén 
esztergami érsek által, ’s az új ezered Ma
gyarországot mint keresztény királyságot 
látta.

(Foiytattatjk.) JPulszhy Ferenc».
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H o n d á i .

Síép vidék e’ hon’ vidéke, 
Mellyben én lakom,
Csillagok jegyzik határit 
Délen, éjszakon.

Koszorúja hervadatlan 
Kárpát’ ormain,
Istenáldás ékesíti 
Víg lapályain.

Sok kúlönminden’ hazája,
Ám de benne s ik ,
Völgy, orom, szép összehangzó 
Egygyé változik.

Melly fakad hideg hegyekből, 
Annyi kisded é r ,

Völgyek’ alján csörgedezve 
Egy Dunába ér.

És ha népét kell tekintnem,
’S szíve’ hangjait;
Nem tudom ki nemzetemnek 
Jó szokásait.

Jobbra balra más világ van, 
Szétvonó, ’s elegy;
E’ hazának szíve volna ,
Szíve volna — egy.

Erdélyi János.

8 7

H uj nu Huni.

Állok mezőn, egy domb fö lö tt,
Csend környez engemet;
’S e’ csend mélyebben hatja meg 
Eszmélő lelkemet.

És látom a’ kelő hajnalt 
Fény és sugár között;
’S a’ fű t, virágot, mellyeket 
Harmattal gyöngyözött.

’S megértem a’ fölébredő 
Természet’ szózatát:
„Ébredj , munkálj, ’s kövesd lelked’
Józan sugallatát!“

’S eszembe ju t sok hála közt,
Hogy jó hazám felett 
Szint’ illy sugárzatú ’s dicső 
Hajnalfény terjedett.

Mért olly fénylők, te föld ’s te hon, 
Hajualsugáritok ? —
E’ két hajnalra — úgy hiszem —
Az isten mosolyog!

Beöthy X sigm ond .

A’ kék szemüveg.
Franczia novella,

(Folytatás.)

A’ két tiszt együtt hagyá el a’ termet ’s 
a’ Boulevard’ hosszában sétáltak.

„Azt mondják, vezér, hogy ön zivata- 
taros ifjúságot élt?“ kérdé mosolyogva V e r 
non  kapitány.

,„Ki mondja azt?“‘ válaszolt a’ másik.
„Az egész világ, vezér. Hallék ön’ ka

landjairól beszélni, mellyek Love l ace - hoz  
is oda illenének, kit a’ romanticusok rende
sen dón  Juan-nak  hívnak. Valóban azon 
sok utazásnál, mellyeket ön tett, igen cso
dálkozhatni , hogyan hagyta ön magát olly 
gyakran elragadtatni, ollyan szenvedélye
ket . . . “

A’ kapitány maga szakasztá magát fél
be: talán mivel a’ hosszú mondás’ nevetsé
ges voltát érezé, talán mivel a’ vezér’ phleg- 
maticus mosolya több tartózkodást ajánla 
neki.

„Nincs ellenére kegyednek, a’ mit mon
dók?“ kérdé nyugodt hangon.

,„Épen nincs, ifjú barátom, — ’s tar
tózkodás nélkül folytathatja. Lássuk, mit hal
lott kegyed beszélni ?“‘

„Nem régiben is mondák“, folytatá V er
non kapitány, a’ másik füléhez hajolva, 
„hogy egy igen szép dámával látták önt 
menni.“

E’ szavakat azon naiv gonoszkodás’ hang
ján mondá, melly inkább kandiságot, mint 
romlottságot mutatott. A’ vezér’ arczát né
mi ideggörcs vonta el, — igen kellemetle
nül volt érintve.

„.Dámával láttak menni? Hol? Mikor? 
— Hazugság! ostobaság!*“

„Iui ni — felelt a’ kapitány —, ön is 
tűzbe jő , vezér, ha magát védelmezi. Pedig 
fél annyira sem nevetséges, karját egy szép 
dámának nyújtani, mint kék szemüveget hor
dozni, — kék üvegen nézni keresztül!“

A’ vezér’ arcza egy pillanatnyi háboro- 
dás után ismét a’ régi nyugalmat ölté föl: 
mindketten újra hallgattak. Már Artois ut- 
czát is elhagyák, mikor V e r n o n  kapitány 
néven szólíttaték, megfordult és egyenruhás 
inast láta maga előtt. Tulajdon Groomja volt, 
ki kezét kalapján tartva, egy kis levelet ada 
neki á t, melly szerelemcsomóba volt hajto
gatva ’s p a t c h o u l i  illatot gőzölge.
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,„Ej, ön kalandokról készéi? — mondá 
diadalmasan a’ vezér — az igen jól áll ön
nek, egész a’ csodálatig. Önt pedig még1 
akkor sem hagyják kékén az asszonyok, ha 
barátjával sétál? Titkos, illatka mártott le
vél, este 10 órakor, a’ houlevardon. Egé
szen hasonlít az olasz vagy spanyolországi 
kalandokhoz, csak a’ Boulevardokat kell Al
hambra vagy Lido’ kertjeinek venni. De é- 
pen nem akarom önt hátráltatni, kapitány 
úr. Azon módban, a’ hogyan a’ levél meg 
van törve, jól kiveszem hogy ön l é g y o t 
tot kap ’s fogadok, hogy a’ levél viaszszal 
van bepecsételve ’s rajta azon szerelmes fülirás 
olvasható: „I love you“ (szeretlek), vagy 
„For ever“ (örökre); az angol fülirások most 
igen divatban vannak.““

V e r n o n  kapitány nem felelt; nyugal
mát láthatólag elveszté ’s arczvonásain azon 
zavart leliete olvasni, melly akkor lep meg 
bennünket, ha bizonyos elhatározáshoz nem 
juthatunk.

.„Adieu!““ szólt a’ vezér, néhány lépés
nyire eltávozva.

E’ szavak egészen megismerteték új hely
zetét a’ fiatal tiszttel.

„Maradjon ön — vezér ú r!“ szála. „Ma
radjon ön. Azt senki ne mondja, hogy ön* 
valaha ellenemre volt. Ha e’ papiros, mint 
ön gyanítja, billet-doux, rajta, hangosan ol
vasom el ön előtt; — osztakozunk 1“

Ez alatt feltöré a’ kapitány a’ titokteljes 
hillet’ pecsétét, ’s egy kalmárbolt’ ablaká
nak átható fényénél ezt olvasá: „Jőjön ke
gyed ma estve a’ daljátékba!“

,„És az aláírás ?“* kérdé a’ vezér.
„Tudja ön, hogy illy dolgokat nem szo

kás aláírni. De megvallom, hogy ez úttal 
nem lett volna haszon nélkül az aláírás. 
Mintegy eltalálom, ki irá a’ levelet, de ne
vét nem tudom.“

,„Szép-e?“‘ kérdé a’ vezér.
„Olly szép, hogy ön sok utazásán egy 

asszonyt nem láthata, ki vele mérkőzhetnék.“ 
,„Ez tanúsítja, hogy ön szerelmes ! De 

szereti-e ő is viszont?““
„Van okom, azt hinni!“ felelt a’ kapi

tány, nem minden gyermekes affectatio nél
kül.

„.Akkor legyen szabad — felelt a’ vezér 
— önnek tanácsot adnom. Ne hordozza ön 
soha is ezen kék szemüveget; mindig tapasz

taltam , hogy a’ nőknél a’ nevetséges a’ leg- 
föloldozóbb hatású, ’s hogy a’ kicsúfolt fér
fiú nem remélhet soká szerettetést.*“

„V ezér,— felelt Vernon egy hallgatási 
pillanat után ’s ollyan ember’ hangján, ki 
hirtelen határozd el magát — én nyílt aka
rok ön iránt lenni. Mindent elmondok.“

Többet nem szólva a’ Taitbout utcza’ vé
ge felé húzta társát. Mikor a’ R u e  de P r o 
v e n c e ’ alig világított szegletéhez jutottak, 
a’ fiatal tiszt olly gondosan néze minden ol
dalra, mint a’ megtámadástól tartó katona 
őr, ekkor erős mozgást tön kezével ’s szem
üvegét zöld maroquinba takarva így szó lt: 
„Senki sem lát, levehetem. ’S most, vezér, 
elbeszélem, miért hordozom.“

Ezt olly komolysággal mondá, melly e- 
gészen ellenkezők azon könnyű tréfás fordu
lattal , mellyet a’ beszélgetés venni látszék.

„Azt az egyet ígérje meg ön becsület’ 
szavára, hogy elbeszélésemet a’ legkisebb 
tréfával sem szakasztja félbe, ha még olly 
nevetségesnek látszik is. Látja ön, én gyer
mek vagyok; nem akarom, hogy gyermekes
ségem’ kinevessék. ígéri ezt?“

Ez igent biczczente fejével. Vernon ka
pitány kezdé:

„Tudja ön, hogy már három hónap
ja mióta Párisban vagyok szabadságon. Ha
szon nélkül volna elbeszélni, mit tettem azó
ta; különben ma estve az operába kell men
nem, tehát rövid leszek. Februar’ elején az 
Elisée-Bourbon felé lovagoltam az útczán; 
inasom utánam volt ’s én a’ kocsiszereket 
vizsgálva mulatoztam, a’ mint előttem elfo
rogtak, ’s eljáratám előttem azon személye
ket, kik szinte mint én a’ téli nap’ halovány 
sugaraiban gyönyörködtek és megújulni kí
vántak. Ön talán egészen csekélységnek ve
szi a’ mit itt mondok, de egész gyónást ígé
rek önnek, ’s azt tudja, hogy a’ gyóntató- 
nak sem nevetni, sem szólani nem szabad. 
Én szeretem a’ téli napot és azon kevéssé 
halavány eget, melly a’ reggel könnyezett 
asszonyhoz hasonlít; én a’ tavasz’ minden 
rózsáját örömest oda adnám a’ leveleden csu
pasz fák’ sétányáért. A’ természet inkább 
tetszik nekem gyász ruhájában mint ünnepi 
öltönyében; illyenkor özvegy nőnek tarthat
ni ő t , ’s én mindig annyira imádtam az öz
vegyeket.“

„.Költő !*“ felelt a’ vezér. r
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„Ezen édes és még is zordon lelkűiéi
ben egészen lassan lépő lovamra bíztam ma
iam at, semmi különöset nem gondolva ’s 
mécr is nem gondolat nélkül.“

„.Kétség kívül, barátom — szakasztá őt 
félbe a’ vezér — elhibázta hivatását. Job
ban tett volna ön, ha érzelmi iró lesz ’s nem 
lovassági tisz t, ’s a’ karabin helyett örömes- 
tehb látnék lantot ön’ kezében.*“

„Vezér — szólt a’ kapitány — , megígé
rő , hogy a’ csúfolástól megkimélend. Azt a- 
karja , hogy elhallgassak ?“

A’ két beszélő megszorítá egymás’ kezét.* 
„Gyorsan egy nyílt kocsit látok előttem 

elrobogni, ’s e’ kocsiban egy magányos nő
személyt. Ő nem ült, — félig kinyujtózva 
a’ kocsin, bársony ruhája gondatlanul hulla 
le lábaira, azon kellemmel, melly néha el
hiteti velünk, hogy a’ nők mind abba, a’ mit 
hordoznak, életet és öntudást tudnak önteni. 
Egy hosszú kasmir-shál, melly mellén össze 
volt hajtva, némi hallgatós fátyolba látszék 
őt burkolni. Rajta minden lágyságot és re- 
signatiót lélekzék, gondolatai gyászba ’s re
ménybe látszánakr egyszersmind elmerülve ; 
mindene azon özvegyszerüséget mutatá, melly 
nekem annyira tetszik. Azon nőkhöz tarto
zék ő, kiket elbájolóknak mondunk, ha arcz- 
vonataikat nem láttuk is.

„.Tehát nem látá kegyed az arczát?*“ 
kérdé a’ vezér.

„Nem, és még is lehetetlennek gondo
lám, hogy szép ne legyen. Nem tudtam, és 
még is fogadtam volna rá. A’ kocsi eltűnt 
szemeim elöl, mielőtt arra gondolék, hogy 
követnem kellene. Egész nap a’ bársony ru
háról ’s a’ hosszú fekete shál-rúl álmodám; 
szerelmes valék.“

.„Eddigelé nem épen igen új ez, — mon- 
dá a’ vezér — ; nem tudok szerelmes törté
netet, melly ne így kezdődött volna.*“

„Hallgasson kegyed végig , vezér. — 
Több napon át, ugyan azon órában az ely- 
siurni mezőkre mentem ’s többször találko- 
zám azon asszonynyal, mindig magán, ugyan 
azon kocsiban. Volt alkalmam tehát ponto
sabban vizsgálni. Gondoljon kegyed magá
nak egy karcsú, sylpliféle alakot, tojásdad 
arczczal ’s az aristocratiai gyöngédség’ azon 
illatával körűlömölve, mellyet a’ déli tájak’ 
bizonyos asszonyain annyira csodálunk. Vi
lágos szőke hajak, ol'ly finomak, hogy a’

legcsekélyebb szellő felkapdosá ’s összeza
varta őket; szelíd ’s harmoniásan képzett 
vonatok, lába olly kicsin, hogy spanyolnak 
tartathaték, ’s én csak ez okból is szeret
nék részt venni a’ spanyol hadban, hogy ösz- 
szehasonlítást tehessek. De a’mit önnek leg- 
kevésbbé irhatok l e , az kék szemének idea- 
lis-epedő kinyomása, melly csodálatos szé
pen csillog ki halovány képéről, finom és 
majdnem ezüst ragyogást! szemszörökkel kö
rítve be.“

,„Jó l! jó l ! — felelt a’ vezér — csak 
azt kellett volna önnek egész egyszerűen 
mondani, hogy szőke volt; a’ többit majd ki
találtam volna.*“

„Valahányszor a’ kocsival találkozám, 
kisérétn is távolról. Azt v-élém észrevenni, 
hogy az ismeretlen néha megnéz. — Egy nap 
megállt a’ kocsi közel a’ v a d á s z u d v a r 
h o z ;  az árnyékos, kis örökzöld fényű sé
tány’ kezdeténél. Kiszállt ’s a’ sétány’ ltosz- 
szában já rk á lt; most vagy soha volt alka
lom a’ kalandot merészfeni. Lovamat ina
somnak adva által, utána mentem a’ sétányon. 
De midőn elértem, bátorságom elhagya ’s 
még is úgy látszék, mintha karcsú nyaka’ 
mozgásával néha néha felém fordította volna 
Tejét, a’ mit egy bátorabb bizonyosan a v a n c e -  
rannagyarázanda. Illy módon mintegy száz 
lépést telieténk, és sem az ő kocsia, sem 
az én inasom nem voltak már láthatók. Ek
kor gyorsan megfordult ’s „Szólani akar ön 
velem ?“ rnondá olly pillantással nézve rám , 
mellyben zavar és barátságoslét vala egy
szersmind. Én eleinte néma maradtam, de 
végre ismét bátor levék; — szólni kezdtem, 
mint kétségbeeső, ki életét végezni akarja. 
Mint bolond", viselém magamat: a’ földön 
tomboltam; ezer ostobaságot mondák neki, ’s 
e’ thernát: „szeretlek 1“ minden hangon el- 
énekiétn neki.“

,„Mit felelt ő reá? kérdé a’ vezér.
„Azt rnondá: meglátandjuk, — és eltá- 

vozék. Két nappal utóbb levélkét kaptam a- 
láirás nélkül, mellyben mintegy ez foglalta- 
ték: Ön azt rnondá, hogy szeret, de hogyan 
higyern azt, mielőtt ön bebizonyítá? Igen 
nagy áldozatot kívánok öntől, talán lehetet
lent ; mert tudom, hogy a’ férfin előbb képes 
életét a’ szeretett asszonyért adni, mint ne
vetségessé tenni magát érette, ha még olly 
kevéssé is.“
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,„leráz! — monda a’ vezér némi diadal
mas fensöbliség’ érzetével • — itt hallja ön 
bebizonyítva, a’ mit én inonilék. De foly
tassa !“'

Yernon kapitány tovább ment elbeszélé
sében.

„Ön igen bolondos - és különösnek le- 
lendi ideámat, a’ miilyen is az valóban. De 
a’ próba’ joga határtalan ’s én használom 
azt. — ígérje meg ön, hogy egy hónapig 
kék szemüveget hordoz , és sehol le nem 
veszi.“ ,

A’ vezér ezen bizarr levél’ végét neve- 
kedő figyelemmel ’s el nem rejthető félelem
mel hallgató: hinni .lehete, hogy a’ hallott 
elbeszélés régi emlékezéseivel valami módon 
egybefügg, ’s hogy ő e’ két ideát egyesíte
ni törekvék. Nevető és csúfoló arcza aggó- 
dási kinyomatot ölte magára; gondolatokba 
merült ’s nyugtalanító bizonytalanságba e- 
sett.

„,’S nem tudja ön ezen asszony’ ne
vét?“, kérdé a’ kapitány.

„Nem!“
„,’S lakását ?“*
„Szinte nem.“
,„Az különös!'“
A’ vezér ez utolsó szavakat sokkal lian- 

hoztatóbban ’s lassabban mondá, mint tőle 
hallani szokás volt.

„.Mindezek után — folytató, mintegy há- 
borodását elrejtendő — az egész dolgot nő
tréfának vehetni, egynek azon ezer szeszély 
közül, melly a’ gyermekek- és fiatal macs
kákéhoz hasonlít; valami csinos özvegy leend, 
ki unalmát űzni kívánván, önnel tréfáskodik.

„Én is azt hittem, mit ön — mondá Yer
non kapitány —, és két hetet is le hagytam 
folyni, a’ föltételnek alá nem vetve magamat. 
Ezen egész időn által egy szó , egy emléke
zeti jel nem adaték. Végre tegnap csak kí
váncsiságból elszántam magamat a’ szabott 
szerep’ játszására. ’S ime! egész okom van 
hinni, hogy a’ mai l é g y - o t t  engedelmes
ségem’ jutalma.“ —

„.Bohóság!“ ' mond a’ vezér.
E’ beszélgetés közben Lepelletier utczá- 

ba érkezék a’ két tiszt.
„Adieu, vezér!“ monda Vernon kapitány. 
.„Elmenend ön a’ légyott-ra?“‘
„ügy van.“
,„’S főn tartamija szemüvegét ?'“

„Kötelességem.“
A’ vezér úgy szűnt meg, mint egy em

ber , ki két ellenkező határozat között in- 
gadoz.

.„Adieu tehát! — mondá végre —. De 
szeretném e’ történet’ végét is tudni.'“

„Ha megengedi, vezér ; megkeresem önt 
’s elmondandom!“

,„Én magam megyek önhöz'“ felelt emez 
némi gondolkozás után. „,Úgy jobban ked
vemre lesz. Lakása ?“'

„Rue Saint-George, nro. S.“
Egy pillanattal későbben Vernon kapi

tány az operaház’ peristiljának lépcsőin ment 
föl, . **-«,

(F o ly ta tá s a  k ö v e tk ez ik .)

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

Aug. 23. G y á s z  v i t é z e k .  Kevesebb tetszést 
nyert, mint múltkori előadásai.

Aug. 24. T ü n d é r  I l o n a .  A’ borbély’ szerepét 
Megyeri helyett Szerdahelyi adá. A’ darabnak e’ mi
att még kisebb hatása volt mint eddig. A’ különben 
ügyes Szerdahelyi nem látszott e’ szerepet kedvvel 
játszani, Még csak az híja, hogy Bartha’ kezéből 
is kivétessék a’ harangozó’ szerepe ’s akkor tökéle
tesen elbukott a’ darab, mert hogy eddig is némi ha
tása volt, Megyerinek, de kivált Barthának köszönheti 
ez eredeti paródia. Bartha itt igen sok ügyességgel 
játszik ’s a’ szerepből sokkal többet csinál mint a’ 
mit a’ szerző birt.

Aug. 25. B ű v ö s  v a d á s z .  Dériné meglehető
sen énekelt; de Felbért jobban látszik kedvelni a’ 
közönség e’ szerepben; általában több tapsot nyert. 
Udvarhelyi Sándortól, de kivált Molnártól , ki derék 
karénekes lehet, de magányénekessé még nincs ké
pezve , óhajtanok füleinknek irgalmat. Molnár’ éne
ke nem ének még, hanem valami m ás, mit nem aka
runk mondani. * * *

Szentkirály! Móricz úrhoz. A’ pesti Társal
kodó’ 06-dik számában Szentkirályi Móricz színházi 
igazgató úr a’ 19 színész’ nyilatkozását czáfolni iigye- 
kezvén, mellékesen egy pár szóval engem is érin t, 
’s némelly dolgok’ gyanújába akar keverni , midőn 
kérdésbe veszi, 1 -szö r: Egressy Gábor’ Bécsből írt 
felmondó levelének léteiét; 2-szof : midőn G lötzer- 
nek egy bizonyítványát nálam k eresi; 3-szor : midőn 
kérdőre vonja az Athenaeum’ szerkesztőségét, ki volt 
azon kárdalnok, ki, a’ 4-d. szám alatti (talán szám
beli ?) nyilatkozást beik tatta, tagadván, hogy az 
kardalnok volt legyen.

A’ hírlapi feleselések’ mostani özönében , io l 
mintegy belliim omnium contra omnes van, ’s a’ be
széd’ tárgya ritkán egyéb, személyeket illető ügyek
nél, igen örömest hallgatok, meddig csak lehet; de 
hol világos ’s jó lelkiösmérettel végzett tetteim for- 
gattatnak e l , ott kényszerítve vagyok kedvem’ elle
nére is szó ln i, nehogy rajtam gyanúk maradjanak. 
Nem feleselési vágyból tehát, hanem igazlásomra, le
gyen szabad Szentkirályi Móricz úr’ faggató ’s gya
núsító szavaira egy pár észrevételt tennem.

Egressy Gábor színésznek Bécsből jun. Jső nap
ján írt felmondó levele meg van nálam ’s koránsem 
tévedett vagy sikkasztatott e l , ’s ha akkor, midőn 
mint állíttatik , a’ főszolgabíró előtt olly igen nagy 
szükség volt rá ,  sürgettetett volna igazgató úr által,
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előkerítöttem volna papirosaira közül, hol az elhá
nyódva hevert; de én tőlem csak bizonyítvány kére
tett Egressy Gábor által, arró l, hogy ő valósággal 
felmondott, ’s nem több egy betűvel is , 's  a’ levél
ről szó sem vala. Ezen bizonyítványnak hitt a’ szol
gabíró , hitt a’ választmány, midőn az egyik ülésé
ben szóba került, következőleg hitt az akkori ülés
ben jelen volt Szentkirályi M. úr is. Annál inkább 
kell tehát most sajnálkoznom nem a ’ dolgon , hanem 
a’ Szentkirályi úrban végbement metamorphosison, 
hogy a’ mit a’ választmány’ ülésében hitt és nem vett 
kétségbe, hol azt tetszése szerint tehette, ’s hova az 
jobban is illett volna, azt most publicum előtt fesze
g e ti, hova az teljességgel nem tartozik, és még csak 
argumentuméi sem szolgál Szentkirályi ú r’ védelmére.

Glötzernek igen is egy bizonyítványa kezemben 
volt, valamint minden bizonyítvány, mellyel a’ 19 szí
nész Szentkirályi úrnak ellenmondott, mert ezeket a’ 
nevezett színészek az Athenaeumban kívántak kiadatni, 
s miután innen elútasíítattak, akkor vitték a’ Társal
kodó’ szerkesztőjéhez; a’ bizonyítvány azonban többé 
nincs kezemben, valamint a’ többi sincs, mert nekem 
ez egész ügyhöz semmi közöm. Mi fontosságot he
lyez Szentkirályi úr abban, hogy ezen bizonyítványt 
nálam keresi, megvallom nemértem,  ’s még kevésb- 
b é , midőn azt gyanítja, hogy az nálam el is téved
hetett. Ha ezen tapogatásokat arra kell érteni, hogy 
Szentkirályi úrnak szívén valami neheztelés forr el
lenem, akkor kár volt azt egyenesen ki nem monda
nia. Én azon ember vagyok, ki soha nyílt szótól 
meg nem ijedt: (fe egyszersmind az is, ki minden ha
landónak nyúgodt lelkiösmérettel szemébe mer nézni, 
mert nincs tette, mellyért pirúlnia oka lehetne.

Mi azon kérdést ille ti: Ki volt legyen az Athe
naeum’ 4. számában czáfolólag felszólaló kardalnok? 
Erre azt kell felelnem, hogy ez a ’ szerkesztőség’ 
titkai közé tartozik, minő titkok minden szerkesztő
ségnél a’ könyvirás’ kezdete óta voltak és végéig 
lesznek, 's mellyeket perfidia nélkül nyilvánossá ten
ni nem lehet.

Midőn a’ kardalnok igazítását az Athenaeum’ szer
kesztői kiadták, a’ czáfolatot reá a’ Homuüvész’ szin- 
birálójától várták ’s a' helyett Szentkirályi úr lépett 
fel ,  és pedig nem maga, hanem Udvarhelyi Miklóst 
is társul véve, sőt még Glötzert is akarva. Én nem 
akarok a’ kérdésbe bocsátkozni, jó l volt-e ez téve , 
miután az igazgató’ névaláírásai már magokban is 
teljes hitelűek, hanem csak azt akarom mondani, 
hogy mi azért adtuk ki ez igazítást, mert akkor a’ 
kardaluok’ állítása köz beszéd’ tárgya volt ’s vártuk, 
hogy így a ’ közbeszédet a’ Honmuvész meg fogja czá- 
folni, kinek,  Sebődéit a’ diadalmenetért megdicsér
vén, legjobban kellett tudnia a dolog’ állását.

Egyébiránt kénytelen vagyok e’ helyt kimondani: 
én igen csodálkozom, hogy Szentkirályi úr fontos és 
elhatárzó kérdésnek tartja azt, ki volt legyen a ’ sok
szor emlegetett kardalnok ; holott itt nem az neveze
tes, k i  szólott, hanem m it szólott. Tegyük fel, 
hogy ezen kardalnok nem kardalnok , hanem valaki 
más, például én m a g a m .  Mit fog Szentkirályi úr 
nyerni ennek tudásával ? Miben fog a ’ dolog maga vál
tozást szenvedni ? Épen semmiben. Ott áll a’ kér
d és, hol előbb állott, ’s a’ kardalnok által mondot
tak ledóntetlenül állani fognak továbbá is , meddig t. i. 
más argumentumokkal nem czáfoljuk meg. Ezen kar
dalnok’ kilétét Sz. úr olly fontosnak tartja, hogy mi
atta az Athenaeum’ szerkesztőinek is tanítást tart a’ 
szerkesztőségi responsabilitásrúl. Mi ezen tanításból 
örömest tanultuuk volna, de nem tanulhattunk, mert

alap nélküli. Egyes állításaiért más íróknak szer
kesztők sohasem kötelesek kezeskedni; ha kötelesek 
volnának, akkor nem lehetne lapokat szerkeszteni. 
mert nincs két ember a’ világon, kiknek minden ál
lításai egyezzenek. A’ szerkesztői responsabilitásuak 
más korlátái vannak, mellyeket, ha ide tartozó volna, 
megmagyaráznék.

Ezeket tartám szükségesnek mondani, hogy elhá
ríthassak magamról minden gyanút ’s egyszersmind itt 
nyilvánosan megkérni Sz. urat, hogy legyen irántam 
azon kím élettel’s ne keverjen olly dologba, hova én 
teljességgel nem tartozom. Kinek kezei mindenben 
tisztasághoz vannak szokva, az a’ tisztaságra kényes 
’s nem igen szenved el magán legkisebb szennyet is. 
Ezt annál inkább is kérhetem, mert én Szentkirályi 
úrnak, tudtommal legalább és akarva, soha és sehol 
legkisebb neheztelésre is okot nem szolgáltattam.

MSajza.

H a n g á s z a t i  s z e m le .
20. H o n d o  über eine schottische Melodie, von 

Ignatz Moscheies. 45. xr. W ien, bei Tob. Haslinger.
27. Hondo b r i l l a n t  mit Einleitung über ein 

Thema von Dessauer. Op. 94. 10. gr. 37‘/2 kr. Leipzig, 
bei Kistner. Ugyanattól. Moschelesnek e' két rondái 
középszerű játszóknak írattak. A’ ki már egyszer 
mester, fogjon az aéár mihez, mindennek lesz tekin
tete. E’ rondáknak nincsen nagyobb beesők, mint 
krétafestvényeknek, mellyeket a’ képiró inkább mu
latságból az asztalra, vagy falra vetett; de a ’ mű- 
vészség meg nem tagadhatja magát. Illy módon min
denki örülhet e’ kis képeknek.

28. G r a n d e  Va l  s e  par Fr. Liszt op. 6 , Lei- 
psic, chez Hoffmeister; W ienn, chez Tob. Haslinger.
12. gr. — 45 kr. — E’ szerzemény képzeletdús, az 
összeliangzásnak minden mélyét feldúló, igen fényes 
és nehéz, az utóbbi inkább a’ kezeknek, mint az ér
telemnek , a’ mint ezt már a’ keringenek meghatáro
zott rithmusa hozza magával.

29. E i n l e i t u n g  mi t  V a r i a t i o n e n  über ela 
russisches Thema von H. W . Stolze, op. 29. 10. gr. 
=  1 fr. Celle , bei Oetling. — Az említett változatok, 
valamint minden, a mit Stolze ú r’ munkáiból isme
rünk , igen becsesek , és kitüntetik magokat érdeke
sebb szavak’ vezetése, különös modor, ’s valami szel- 
lemiebb á lta l, a’ mi némelly nvás szerzeményiben hi
bázni látszott. Ha kívánnék valamit a’ szerzőnek, 
az egy kiadó volna, ki munkáit az idő’ kivánatihoz 
alkalmazottabbau adná. Az illy setétes ruha az első 
benyomásnak az első eljátszatáskor igen árt. Kép
zeletemben azonban e’ munkát a ’ mennyire lehetett, 
szépen áténekeltem, és a! legnagyobb ajánlásra érde
mesnek találtam. (Zeitschrift fiur Musik, von R. Schumann.)

30. G r o s s e s  Hondo  für das Pianoforte zu 
vier Haenden, von Fr. Schubert. 107. W erk. W ien, 
bei Artaria und Comp. Preis 1 frt. 20 k r. C. M. — 
Ámbár a’ boldogéit dalos’ számos munkái’ mindegyiké
nek nem adhatunk egyenlőn feltétlen tetszést, még is 
e’ darab kitüuöképen kifogást tesz. Ez valóban poétái 
hanga, mellyben a’ hangok gyengéden hizelgve, cso
dálatos módon, mint barátságos kellemes szellemsza
vak susognak; — egy idyll szavak nélkül, mindenki
nek érthető hangokban a  szívhez szóló ! — a’ legtisz
tább képzeletfestvény, egy drámai jelenet — mélyen, 
érdeklő és könyüket kicsaló; — így ünnepli Polyhy
mnia, az isteni, legszebb diadalmait! — —

(Alig. Musik. A r t s e i g e r . CS. í .

A.s A lheaseuuiból hetenkent kétsser . úgymint csütörtökön és vasárnap , jelenik meg egy egy tv •, tá rsébó l, a ’ F igyelm eröböl, minden, 
kedden egy ív. A ra a ' keltőnek helyben kihordással , 5 ft. cp. j postán , nyom tiltott boríték alatt 5 fi. 48 kr. cp. V elinpeldiiiyok fclevenkéu. 
ké t fo rin ttal drágábbak. Évnegyedenként is válthatni példányt 2 f . 30 és. postán 3 fton. K iadó hivatal Pesten , Hatvani utcza ,594. szám

SiyomatlU Dudán ,  a* m a g y a r  királyi egyetem’ betüivels
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násmlik félév. Pest, stiptemlíer* 3. 1838. 19. szám.

T a r t a l o m :  Jtfapoleon’ feje phrenologiai tekintetben ’s valami ezen tanról (Czilchert Róbert). — A’ kék 
szemüveg. Folytatás ( V —a). — Magyar játékszíni krónika (25. és V.). — Egyveleg.

N A F O E E O S j’ F E J E

p h r e n o lo g / i u i  t e~kinte tben  
’s valami ezen tanról.

Több ezer év óta úgy tekintik az agyve- 
lőt mint azon valaminek’ felséges lakhelyét, 
's mintegy thrómisát, mi az embert öntudatra, 
szellemiséOTe, istenhez hasonlatosságra eme
li; úgy tekintik azt mint minden emberi tudás, 
minden halhatatlan lelemény’ tárát, ’s isten-, 
végtelenség-, örökkévalóságróli eszmék’ mű
helyét. Úgy tekintik azt, mint a’ halhatatlan- 
szellem’ héját (Helmont), mellyben a’ halha
tatlan a’ múlékonynyal, az eszme az anyag
gal , az emberi nagyság és semmiség egye
sülnek — mi nt a ’ l é l e k ’ l a k h e l y é t .

De az ember nem elégül meg illy általá
nos nézettel. Ő tovább vizsgálódott, késsel 
bontá fel e’ fontos testrészt, ’s a’ legcsodá- 
latosh formákat, egy rakás egyes elkiilönzött 
alakzatokat, kidőledéseket, sűlyedéseket, 
kanyarulatokat ’s üregeket, egy téjfejér velőt 
’s egy színre különböző hamuszínü substan- 
tiát, meglepő szánni véredényeket, egy gyön
géd langyos leheletet, melly minden egyes 
alkotórészeket megnedvesít és simákká tesz,

az egésznek hármas hártyás borítékát talála 
ott, és mind ezt egy szilárd csontedénybe rejt
ve, melly töltelékének alkotása szerint lapul 
és domborodik, és számos benyomásokat fo
gad el.

Itt természetesen a’ tudásvágy meg nem 
állapodhatott, ’s nagyon is ingerlő volt a’ki
látás a’ velő’ belső alkotásának ’s minden 
egyes rész’ működéseinek kitanulására, a’ 
műszer ’s annak munkássága, az agyvelő- 
substantiának módosításai ’s a’ lelki erő’ kü
lönbségei közt levő viszony’ kikutatására, s 
annak kikémlelésére: lionnét származik az 
eszmék, a’ gondolatok’ eredeti mozgalma, hol 
gyűjti a’ lélek szemléleteit, ’s hogy nyilvá- 
nyítja azokat külsőképen az akarat’ intésére? 
És íme tömérdek a’ tudásvágytól izgatott vizs
gálódók’ száma, háromezer év óta minden 
irányban feldolgozták és felvájták e’ tárgy’ 
mezejét. Azonban a’ hálásan elismerendő ’s 
kétségkívül gyümölcsöző nagy előlépések mel
lett, mellyek kiváltkép anatómiai és physio- 
logiai tekintetben a’ természet-vizsgálás’ e’ 
nagyszerű részében történtek, a’ fő kérdésre 
nézve csak egy rakás hypothesis’ keletkezett, 
melly az ősz előiilő óta egész jelenünkig meg- 
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annyi tanúja az enil)éri gyarlóságnak, ’s azon 
tételt látszik megerősítni: hogy mi emherekül 
valamint egy részről az igazság’ örökös kuta
tására, úgy más részről a’ természet’ bizo
nyos titkainak felföilözésében örökös tehetet
lenségre vagyunk kárhoztatva.

Mert ha többek közt C a r t e s  a’ toboz- 
mirígyet, más természetvizsgálók az agyve- 
lő’ más részeit állítják k i z á r ó l a g  a’ lé
lek’ lakáúl, a’ mit K a n t  az által czáfol meg, 
hogy ha szinte a’ lélek bizonyos helyet fog
lalna is el, azt mégis meg nem határozhatná, 
minthogy maga magát rendes látástárgyként 
meg sem láthatja: más nemcsak empiricus 
vizsgálók, hanem néinelly magokat minden 
tapasztaláson felül emelő természetphilosophek 
ismét azt vevék fel, hogy minden magasabb 
lélektehetség u. m. é rtő -, Í t é l ő -  és o k o s 
k o d ó t e h e t s é g ’ számára, saját műszer van 
az idegrendszerben, és annak középpontjában 
az agyvelöben kiképezve. A’ természetphilo- 
sophok ugyan is legfőbb elvök t. i. az ideale 
és reale közti absolut ugyanazonság által e- 
gyenesen azon következtetésre vezettettek, 
hogy minden ideálénak a’ maga realéja, ’s így 
az egyéni életműv’ körében, minden egyes 
munkásságnak saját meghatározott műszere 
felel meg, ’s hogy e’ szerint az élet, inig ideá
lis oldaláról az ítélő- és okoskodótehetség’ 
magasabb fokozatain nyilatkozik, reális olda
láról is az életműben meghatározott ’s azon 
működéseknek megfelelő műszereket képez. 
Mégis, a’ mi csodálatos, a’ természetphiloso- 
phia, inelly mindenben mindent lát, mind ed
dig nem volt képes azon műszereket az em
ber’ agyvelejében elhatározottan kijelelni, ’s 
azok’ viszonyait működéseikhez megfejteni. 
(Hartmann’s Geist des Menschen.)

De a’ tizennyolczadik század’ végén, egy 
minden esetre érdekes és a’ természetvizsgá- 
lásnak fontos és merész előrugtatást adó férfi 
dr. Ga l l  kel föl, ki dolgozó társával dr. 
S  p u r z h e i m m a 1 először merészlé az egyes 
lelki tehetségek’, hajlandóságok’ és vágyok’ 
viszonyait az agyvelő egyes műszereihez olly 
meghatározottan kimondani, hogy minden kü
lönös lelkitehetségnek, hajlandóságnak és 
vágynak, egy bizonyos műszert mutatott ki 
az agyvelőben , ’s magát képesnek nyilatkoz- 
tatá, ezen műszerek’ fekvését, a’ külső ko
ponyaterületen ujjaival kikeresni ’s megha
tározni.

Ezen tan, melly nem kevesbet ígért mint 
a’ lélek’ titkait akkorig fedező fátyolt egészen 
felre vonni, természetesen nem kis figyelmet 
gerjesztett, annyival inkább, mint Ga l l  va
lóban egy a’ vizsgaszellem’, éles ész’ és indu- 
cáló tehetség’ ritka mértékével bíró ember va- 
la , ’s ő maga is felfedezéseit csak annak tu
lajdonító, hogy a’ természetet minden foko
zatain által, alkotó ereje’ legegyszerűbb lép
csőjétől, a’ legtökéletesbikig tiszta ’s nyílt 
érzéssel követé.

E’ tudomány’fő elvei röviden következők :
1. A’ lélek’ műszere ’s lakhelye az agy

velő , melly az ember’ testi lelki és erkölcsi 
tehetségeinek megfelelő műszerek’ sorozatá
ból áll.

2. Az agyvelő’ működései, betegségei, 
és sérülései bizonyítják, hogy a’ lelki mun
kálatok’ lakhelye egész agyvelőn ki van ter
jedve , ’s hogy bizonyos tehetségeknek és haj
landóságoknak bizonyos műszerek is felel
nek meg.

3. A’ lélek’ tehetségei és hajlandóságai, 
műszereikkel együtt az emberrel veleszület- 
vék, szint úgy mint az agyvelő’ nagysága és 
annak formája is a’ születés által határozta- 
tik meg. Megtörténhetik azonban, hogy egyik 
vagy másik tehetség’ elhanyaglása’ vagy te
temes kimivelése’ következésében a’ műszer 
eredeti alakja megváltozik.

4. Minthogy a’ lélek’ műszerei kettősök, 
ennél fogva a’ nekik megfelelő agyvelőmun- 
kálatok nem mindig szűnnek vagy csökennek 
meg, ha a’ fej’ egyik’ oldalának műszerei 
megsérülnek. Sőt gyakran vehetni észre, hogy 
egy műszer szembetünőleg kifejlődik ’s nagy
ságában ’s munkásságában gyarapodik, ha a’ 
neki megfelelő a’ másik oldalon megsemmisül.

5. A’ műszer’ nagysága ’s hatósága min
dig egyenes arányban állanak, és számtalan 
vizsgálat bizonyítja, hogy az oktalan állatok
nál úgy, mint az embernél, azon műszerek tűn
nek elő mindenkor, mellyek bizonyos hajlan
dóságoknak és tehetségeknek megfelelők.

6. Minthogy az agyvelő, üregei’ gőze 
által folyvást kiterjesztetik, még pedig any- 
nyival inkább , minél erősben munkálkodik, 
’s működéseit élénken végzi, ’s minthogy ezen 
belrész a’ csontkoponya’ benső területét foly
vást érintgeti; ennél fogva kimaradhatlan, 
hogy azon bizonyos alakváltozásokat is okoz, 
s különféle benyomásokat, üregeket ’s kidőle-



301 302

déseket hoz elő, inellyek egyenes arányban 
állanak a’ kinyomó rész’ nagyságához ’s így 
hatóságához is. Ezen belső benyomásoknak 
és kidöledéseknek a’ koponyán, ha a’ cson
tok’ kifejlődése szabályszerű, természetesen 
külső benyomások és kidöledések is felelnek 
meg, mellyekröl azután a’ műszerek nagyobb 
vagy kisebb kifejlettségére, ’s az ezeknek 
megfelelő tehetségekre húzhatni következ
tetést.

A’ műszerek’ elosztása az egész agyvelő- 
területen e’ tan szerint három főosztályra kii- 
lönöztetik el. Azt állítja ugyan is, hogy a’ 
műszerek’ nemessége és jelentősége áléiról 
felfelé mindinkább növekszik ; az agyvelő’ alsó 
része t. i. azon műszereket foglalja magában, 
mellyek a’ nemzés’ munkájának ’s a’ külső ér
zékeknek felelnek meg ; a’ középső a’ hajlan
dóságok’ vágyok’ és indulatok’ műszereit; 
végre a’ legfelsőbb, melly csaknem kizárólag 
az ember’ tulajdona, a’ magasabb elmetehet
ségeknek és erkölcsi sajátságoknak megfelelő 
műszerek’ lakhelye.

Ez e’ tudomány’ vázlata ! melly részre
hajlás nélkül tekintve, igen sok megragadó- 
lag igazat, de még több hiányost, egészen fo
nákot, túlzást és helytelen következtetést fog
lal magában. Németországban csakhamar igaz
ságos méltánylásra ta lált, melly ország rég 
óta egyebek felett kitűnt az által, hogy új 
rendszerek’ igaz oldalát túlságos lelkesülés 
nélkül kiszemeié, a’ nélkül, hogy a’ hiányos 
iránt elvakúlt volna. Komolyan , ’s nemesb 
része illő tisztelettel, de részint szigorú bí
rálattal fogadtatván, itt Gall’ theoriája, már 
Illető korlátok közé szoríttatott. Legalaposabb 
czáfolatát, véleményen szerint F. C. H a r t 
ma n n  adá jeles munkájában „Der Geist des 
Menschen. Wien 1820“ ’s hasonló józan né
met szellemben ítél felette Hu f e  l a nd ,  ki-I n
nek alapos vizsgálatai következő végered
ményt adnak: Az a’ mit az emberben hajlan
dóságnak, tehetségnek, vágynak, szóval tem
peramentumnak, nevezünk, testi organisatiójá- 
ban alapúi, ezért át is örökíttethetik, az em
bert sírjáig követi, és soha egészen ki nem 
alszik. Hogy ezen hajlamoknak képviselői 
vagy műszerei vágynak az agyvelőben, hihető 
ugyan, de nem kizárólag bizonyos,, mert pél
dául a ’ haragosságnak bizonynyal épen úgy 
lehet alapja a’ máj- és eperendszer* ’s ennek 
idegei saját organisátiójában, valamint a’ nemi

ösztönnek a’ nemi rendszer’ kifejlettségében. 
’S valljon ezen műszerek mutatkoznak-e még 
az agyvelőterületén is , sőt, a’ mi több képe
sek-e a’ csontborítékot megváltoztatni ’s kie
melni, még pedig úgy, hogy azt tapintás ál
tal biztosan meglehessen különböztetni? ez a’ 
nagy kérdés, melly még folyvást olly kétes, 
és annyi történetességnek van alá vetve, hogy 
arra csalhatatlan koponyavizsgálatot (cranio- 
scopiát) építni nem lehet, vagy más szavak
kal: a’ m ű s z e r t a n  (organologia) á l t a 
l á n  v é v e i g a z ,  de  a z  o r g a n o s c o p i a  
c s a l é k o n y .

Egészen máskép fogadták e’ tant Fran- 
cziaországban, hol a’ materialismus úgyis 
mélyen gyökerezett már. ’S noha Gall igen 
gondosan megkülönbözteti a’ lelket a’ testtől, 
a’ szellemet az anyagtól, bármint kiemeli is , 
hogy a’ testi műszerek csak eszközei a’ szel
lemi munkásságnak, nem pedig maga a’mun
kásság; sőt noha ő maga is , a’ magasabb 
értelmi tehetségeket, okosságot, öntudatot, 
szabad akaratot úgy tekinti mint egyes mű
szerekhez nem kötött, hanem mindnyájok fe
lett egyiránt lebegő valamit: itt mégis a’ már 
is elterjedt materialismusnak nagy rugót, ’s 
egy új erős gyámolt adott. ’S még nálunk is 
némellyek e’ váddal terhelék őt, noha ezt nem 
más teheti mint, ki nem tudja mi a’ materia
lismus, vagy már maga is materialista lévén, 
az újdon szerzett társnak örül. Mert a’ mate
rialista csak abban különbözik a’ nem mate
rialistától, hogy az első úgy nézi a’ testet 
mint egyedüli okát, a’ második pedig mint föl
tételét és eszközét a’ lelkimunkásságnak ; 
G a l l ’ theoriájában pedig elejétől végig, ez 
utóbbi uralkodván, a’ vágy’ alaptalansága 
nyilvánvaló.

A n g l i á b a n  végre, hol a’ practicus 
irány, a’ nemzet’ minden mozgásaiban kitűnő, 
egyenesen a’ gyakorlati életbe viteték át e’ 
tan , ’s theoremái egyéni használatba hoza- 
tának; önző ’s ravasz emberek által még 
csodálatosbbá tétetve, borzasztó visszaélésekre 
adott alkalmat, miről némi fogalmat szerez
het , ki a’ „Die Briefe eines Verstorbenen“-! 
olvassa. Azonnal egész phrenologiai társasá
gok .alapúltak, mellyek munkáikat nyilványí- 
to tták , és az emberiség’ ügyében a’ legfon
tosabb political kérdésekre nem kis befolyást 
gyakoroltak. így az edinburghi phrenologiai 
társaság 12 hindu koponya’ összeliasonlításá- 
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l>ól azt következ té ié , lioofjr e<ry hindufej eoy 
európaiéhoz úo-y áll mint 2—3hoz, azaz mint 
eoy 20 esztendős európai’ koponyája egy 30 
éveshez; lionnét egy orvos nyomban nagy 
bölcsen k im aoyarázá, hogy húsz ezer euró
pai, száz millió hindu felett uralkodhatik!

Czilchert Hóhért.
(Vége következik.)

jV kék szemüveg.
(Folytatás.)

Az itten  előadott beszélgetés óta nem lá tá  
egym ást a ’ két t isz t, mikor V e r n o n  kapi
tán y  egy napon a ’ du H elder utcza’ egyik háza 
előtt a ’ kocsiról leugrott.

„B ronsac u r ? “ kérdé a ’ kapust.
,„A’ m ásodik emeletben jobbra az ajtó .““
A’ kapitány fölballaga lassan a’ második 

emeletbe. Csengete ’s egy inas megjelent.
„B eszélhetek commendausommal ?“ kér

dező ezt.
,„Nem tudom bizonyosan, talán foglala

toskodik az uram felelt az inas.
„Foglalatoskodik? — gondolá a ’ kapitány, 

— mint valami m in is te r! — Mondd n e k i, — 
folytatá az inashoz, — hogy V e r n o n  kapi
tány  teszi nála lá togatását.“

Az inas nyomban vissza jö tt ’s Iliről ailá 
a ’ kapitánynak, hogy beléphet.

„Tudja ön, hogy igen nehéz bejutni ön
höz ? M iért feledé, mikor nálam volt, a ’ h á tra 
hagyott kártyára  nevét fölirni ?“

„,Feledékpnység! mormogá a’ vezér; — 
’s hogy akadt ön lakásom ra?““

„Az ezredes utasíta ide, kivel tegnap ta- 
lálkozám.“

„,’S az ezredes tudja lakásomat ?*“ kérdé 
a’ vezér.

Bronsac ur h ideg, szabatos, majdnem za
vart vala; a ’ kapitány’ lá togatásá t aligha un
ta iénak  nem érzé. Ez észrevette a ’fogailtatási 
hidegséget.

„Vezér u r ,  ta lán  háborgatom ? szóljon 
ny íltan !“

,„Épen nem háborgat““ — felelt a ’ vezér, 
’s szavaira barátságos nyíltság’ színét ak a rá  
to ln i: , „üljön le, k a p i t á n y i u l ““

Mig a ’ kapitány a’ kim utatott székhez kö- 
z e líte , lábainál a ’ csarnok’ egyik szegletében 
egy félig összetekert fehér kezlyöt láta meg.

„M ás napra , vezér!“ — mondá e lhatá
rozott hangon. „M ára visszahúzom magamat. 
I tt  létem csak alkalm atlan.“

„,Mi okból?““ kérdé Bronsac u r, ’s vizs
gáló szemekkel nézé meg a’ fiatal tisztet.

„T ehát, vezér u r , köztünk katonák közt 
bohóság volna színeskedni: önnél nő van lá 
togatóban.“

A’ vezér nem felelt. Csak homlokára fu
to tt némi pirosság és arczát is színesebbé te t
te. V e r n o n  kapitány gonoszkodva emelé föl 
az árulkodó keztyűt ’s aifectált gyermeki dé- 
vajsággal ta rtá  a ’ vezér elébe.

„Látja ön?“ mondá.
Majdnem észrevehetlenűl vonúdott el a’ 

vezér’ szája , ámbár mosolyra erőltető magát.
„.Kapitány u r, — így szó lt, — épen 

k é r n i  akarám , hogy m aradjon, most k í v á 
n o m  azt. Nem vagyok gyermek ’s tudom , 
mivel tartozunk az asszonyoknak (ha itt ál
talában asszony is jő  játékba), ’s mivel ollyan 
b arátnak , mint ön. M ég eg y sz e r, maradjon 
és csevegjünk. Különben is tudja ön, hogy 
egy engem valóban érdekelni kezdő elbeszé
lés’ bevégzésével adós. M ég mind eddig nincs 
Ígérete alól fölszabadítva, — m ert m indegyre 
hordozza a’ kék ördögos szemüveget. L átta-e 
szép ism eretlenét az operában ? — a’ szép 
kellemes özvegyet, ön , legsentim entalisabb 
minden szerelm es katonák k ö zö tt! — Szóljon, 
kiváncsi vagyok hallani.““

A’ vezér’ könnyen tréfáló hangjában oly- 
lyasmi erőltetett vala , a ’ mi némi rosszul ta 
kart elfogultságot árula el.

„M ajd m áskor regélem e l , — monda 
V e r n o n  k ap itán y ; — de itt hallgatnom kell. 
Gondolja meg ön , hogy itt k ihallgathat va
laki.“

,„M ég m indegyre! Hogyan kell önt biz
tosítanom, hogy senki nincs nálam ?““

„Valóban ?“ — kérdé a ’ kapitány.
.„V alóban!““ felelt B r o n s a c  ur ,  eről

te te tt nevetéssel akarván indulatos hangjának 
rósz benyom ását mérsékelni. Vernon kapitány 
m ég most is késett. Úgy látszék mintha meg
bánná , hogy első vallomásainak biztosává 
te tte  a ’ vez é r t ; minden m ásnál talán vissza
venni iparkodott volna a ’ bizodalmát.

,„No h á t szóljon ön ! — mondá B r o n 
s a c  ur szíves hangon. — Ha szerencséje volt 
önnek,  az elbeszélés újra éldelteti az t ;  ha 
szerencsétlen v o l t , a ’ közlés vigasztalás.“

A’ kapitány összeszedé m agát egy pilla
n a tig , ’s kezdé:

„Önt elhagyván, az operaházba léptem ’s
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a’ balkonon foglaltam helyet, liofry egy pillan
tással átnézhessem a’ teremet ’s a’ páholyok’ 
titkaiba hehathassak. Épen F e r d i n a n d  
C o r t e z ’ negyedik fölvonása játszat ék. Nem 
tudom, minden hallgató ingerelve volt-e a’ 
szép zene által, annyit azonban mondhatok, 
hogy annyira mint én , senki nem vala fölhe- 
viilve. Valóban, vezér, úgy dobogott szívem, 
mint valamelly tanulóé az első leány’ meglá
tásakor , kit szeret, vagy azon első csókra 
emlékezéskor, mellyet cousinjától elrablóit. 
Szerencsés és mégis egyszersmind rósz kedvű 
valék: reménylék és féltem. Majd barátságos 
képeken andalga képzeletem ; titkos cselszö- 
vényről áhnodám ’s egy féltékeny férj’ sajná
latos áldozatáról: — ’s mit tudom, miről még, 
minő spanyol kalandról? Majd ismét ün’ sza
vai jutottak eszembe; e’ szavak: szeszély,— 
tréfa, — mystificatio, — zúgtak fülemben; 
végre két fiatal tisztet pillanték meg, kik ne
vetve néztek rám. Egy pillanatig azon gon
dolat vön rajtam hatalmat, hogy valami szánt- 
szándékos gúnyiizés tárgya vagyok ’s ki a- 
karíam rohanni, hogy szemüvegemet össze
törjem.“

B r o n s a c  vezér eddigelé komoly és 
színlelt arcztartással hallgatá a’ kapitány’ be
szédét ; de az utolsó szavaknál elhagyá ko
molysága, ’s szokott gonoszkodó felsőbbség- 
gel mérvén meg a’ fiatal embert, így szóla: 
»„Kívántam volna önt lá tn i; igen mulattató 
lehetett ön !“‘

„Annál inkább, — folytatá a’ kapitány, 
a’ dolgot most könnyen vevén, — mivel hasz
talanul erőiködéin a’ páholyok’ mélyébe hat
ni. Mit sem láték. Csak a’ negyedik szakasz’ 
végével nyílt föl lassacskán ’s féligre egy pá
holy’ addig zárva volt rostélyzata; de mit sem 
lá ték , csak egy apródad kezet fehér keztyű- 
vel, melly viola 's rózsabokrétát tartva diil- 
eszkedék a’ balustradera. Mondhatom önnek, 
e’ kéz megzavart. Tudja ön , hogy illy eset
ben az utolsó fény a’ reményé, — ’s így én 
is reményleni kezdék. De C o r t e z  F e r d i 
n a n d ’ egész utolsó fölvonásában semmi zaj, 
semmi mozgás, semmi életjel a’ páholyban. 
Csak a’ kéz és a’ bokréta maradtak láthatók, 
hasonló helyezetben. A’ játék végződött ’s a’ 
nép lassan elszélede; én csak egyet választ
hatók. A’ rostelyozolt páholy’ ajtaja mögé ál
lottam ’s ott várakozóm. Az operaház kiürült, 
alig leitete néhány ajtó’ ki ’s becsattanását

hallani ’s a’ szavak’ zaját a’ távolban ele
nyészni. Ekkor nőruha suhant el gyorsan mel
lettem , ’s könnyű kéznyomintást érzék keze
men. Épen a’ corridor’ árnyában voltam és 
mit sem látliaték ; de kezemben viola- ’s ró
zsabokréta maradt.“

V e r n o n  kapitány hallgata, mint ha 
B r o n s a c  ur’ gúnyészrevételeit várná. De 
B r o n s a c  ur szórakodott és gondolkozó vala.

„,Ez mulatságos, — monda utóbb, fejét 
fölemelve; — ’s neinkiséré az asszonyt? nem 
látá kocsiát ?“*

„Soha sem voltam olly holló mint e’ pil
lanatban.“

,„’S azon idő óta látta-e többször? — 
kapott-e tőle levelet?“'

„Nem!“
,„Ez különös!'“ mondá a’ vezér ismé

telve.
ügy látszék, mintha ezen játék’személyei 

csodálatos módon megváltoztatták volna sze
repeiket. V e r n o n  kapitány csendes és nyu
godt vala, mint kinek ingerlékenysége kivan 
m erítve, mig a’ vezér’ elfogultságába leírha
tatlan félelem keveredők. Minő gyors és is
meretlen eszme kapocs által támadhatott a’ 
helyzetek’ ezen cseréje. Hogy ragadható úgy 
meg ezen kezdetben olly közönséges szerelmi 
történet a’ vezér’ vas-szívét?

Ezt kérdező magában a’ kapitány, de a’ 
mesét nem tudá megfejteni. A’ társalkodó» 
félbe szakadt. Azon pillanatban a’ vezér’ inasa 
felnyitó a’ csarnokajtókat és szóla: „Madame 
azt kérdezleli, fogja-e commendans ur a’ sé
tányra kisérni ?“

E’ szavakra a’ két tiszt között pillantások 
cseréltettek , — egyike azon physiognomi já 
tékoknak , mellyeknek előjogok van a’ meg
lepő scenák’ kifejléséhez csípős érdeket adni. 
A’ kapitány’ ajakain elégtétel’ mosolya ü l t ; 
szerencsésnek érzé magát, hogy a’ vezéren 
egy pillanatra fölül kerekedék. Ügyes vala 
azonban, helyzetét roszúl alkalmazott észre
vétel által el nem veszteni; a’ hallgatás ele
get szóla és jelenleg többet fejeze ki.

„.Kérem nőmet, várakozzék rám !•“ szólt 
az inashoz a’ vezér.

V e r n o n  kapitány egyre hallgata és 
mosolygott. Bronsac ur hozzá fordult ’s olly 
ember’ merészségével nézve szemébe, ki za- 
y^irát akarja eltakarni, kérdező: „Nem tudá 
ön , hogy házas vagyok ?“
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„Épen nem,“ monda a’ kapitány; — ’s 
hogy is lehetett volna különben? Az egész 
ezredben nincs egy tiszt, ki azt tudja. De 
tudja-e ön , vezér , hogy itt nem maradt el
veihez hű : ha szerencsénk van, azt elbeszél
ve , kétszer boldogok vagyunk.“

,„Nem okosság-e az elkövetett ostobasá
got eltitkolni?“'

„Ostobaságot!" kiálta föl V e r n o n  ka
pitány azon tetszöleg ártatlan hangon, melly 
az iróniát még csipősebbé teszi; — beszélje 
e l , vezér ur."

Most a’ tanítvány fogta elő mesterét ’s 
mulatott rajta.

„.Legegyszerűbb dolog a’ világon, — 
mondá a’vezér teljes nyiltszivüséggel. ,„Most 
esztendeje, hogy Bécsben egy kékszemű sző
ke leánynyal találkozám, ki megtetszett. Tu- 
dakozódám utána ’s kitudtam, hogy birtokta- 
lan fiatal angol leány, ki anyjával elvonultan 
él egyik külvárosban. Egy idő óta házassági 
gondolatok jöttek eszembe, ’s a’ csendes béke 
és házi boldogságról; elfárasztva érzéin ma
gamat ifjuságombeli kalandos életemtől ’s 
végre nyugalomhoz akartam jutni. De jobb 
lett volna egy opera-tánczosnét tartani ki, 
mert mondom magának, kapitány ur, hogy a’ 
negyvenes ember mindig bakot lő, ha fiatal 
asszonyt vesz, és előbb utóbb megbánja.'“

„Angol ő ?“ kérdé Vernon kapitány.
,„Igen is, angol,'“ felelt a’ vezér, oly- 

lyan átható ’s jelentésteli pillantást vetve a’ 
kapitányra, melly az ellenfél’ lelkében szo
kott olvasni. — V e r n o n  kapitány zavart 
lön.

„De magyarázza meg nekem, vezér ur, 
— csakhamar így kezdé, hogy zavarát a’ be
szélgetés’ vidorságával eltakarja, „magya
rázza meg ön, hallgatása’ okát. Manókban! 
ha házasodunk, azt tudatni kell. Veszedel
mes, ha ki nejét minden barátjánál be nem 
mutatja."

A’ vezér oldalvást vizsgálá a’ kapitányt, 
egyszersmind titkos örömmel és színlelt iró
niával.

„Vezér ur, ön féltékeny!" — mondá 
V e r n o n ,  őt merően megnézve.

B r o n s a c  ur felszökék e’ nyílt vádra. 
Különben sima és vidor homloka redőkbe 
gyűlt ’s elkomorodott; szája azon mosolyra 
törekvék, melly szokásban vala nála, de felső 
ajaka keserűn húzódott el.

Ekkor ismét kinyílt a’ terem’ ajtaja ; ’s 
mielőtt azon személy látható volna, ki a’ két 
tiszt’ beszélgetését háborító , egy női szózat 
hallatszék , melly nyugtalanságból ’s boszon- 
kodva dörmögött.

„.Ördögbe! ez ő ! — mondá a’ vezér, ki 
első liáborodását elvesztő; — épen jókor, 
bemutatom önt hitvesemnek.'“

V e r n o n  kapitány szigorúan megnéző a’ 
beszélőt, ki nyugodt és mosolygó, de halo- 
vány volt. Egyszersmind egy fiatal nő jelent 
meg az ajtó’ küszöbén, ki alhangu ’s harag 
miatt majdnem elfúló szóval ezeket mondá: 
„No ’s hát? ne menjek Bois de Boulog- 
neba?"

Csak most forditá szemeit a’ kapitány a’ 
belépő felé ’s bámulása a’ fő pontot érte el. 
Az előtte álló fiatal nő kicsiny, karcsú, szőke 
vo lt; gyengéd arczát marabout-tollakkal ékesí
tett olasz-szalma kalap kerítő ; csinos lábára bi- 
borruha ömlék a lá ; fekete cacliemir shál folyá 
redőzve körül kellemes nyakát ’s e’ homályos 
alapon apró kéz fénylék fehér keztyűben. A’ 
kapitány mozdulatlan maradt. Hisz ő ugyan 
ezen öltözetet találta olly csábitónak, ugyan
azon arczulatbeli nonchalance látszik ezen 
asszonyon is, azon gondatlan majd csúfolódó 
kellem, azon igen szőke lágy haj, melly hosz- 
szú fürtökben hulla elő a’ kalap alul. Ez u- 
gyanazon nő volt, mellyet először az elysiumi 
mezőkön, utóbb a’ boulognei erdőben lá ta ; ’s 
remegett, őt szemlélvén, mint valami ismere
tes simogató kéz a la tt; megismerő lépte’ zö
rejét, szava’ hangját; itt nem lehete csaló
dás ; bizonynyal ő ez,

’S mégis kételkedők, Ajakai’ vidorsága, 
arczszinének fénye, fogai’ vakító fehérsége, 
hajlékony nyaka’ kellemteli könnyűsége, — 
mind ez gyönyörrel ötlék szemeibe; csak 
e g y e t l e n e g y  dolog sértő- öt , mint egy ki
rívó álhang az érdekes harmóniában. Azon 
gyengéden epedő szemeket csak kettős kék 
üvegen által látliatá: a’ vezér’ neje szemüve
get horda.

V e r n o n  kapitány még egyszer ponto
san megnézé ő t, ’s midőn azon grotesk kék 
vonalt látá, melly ezen lelkes arcz’ finom vo
natait keresztül vágá, nyugtalanító kétsége 
között is jó kedélybe esett, talán azon bo- 
liózatos ideáknak engedve át magát, mely- 
lyek lelkűnkön néha, még a’ legkomolyabb 
ügy mellett is , keresztül reppennek, vagy
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tán észrevevén, minő nevetséges fordulatot 
vön a’ román. A’ fiatal nő hideg1 és csöndes 
maradt. Arcza’ egy vonatát nem változtató 
el; V e r n o n  kapitány’ köszöntését komolyan 
és nyíltan fogadá el könnyű fejfiiczczentés- 
sel. Fehér arczán sem zavar, sem pir nem mu- 
tatkozék. A’ kapitány kétségkívül idegen volt 
előtte, magaviseleté olly gyanú ’s gondtalan 
volt; nyugodtan és egyenesen álla hosszú 
hársonyruhájáhan mint egy antik szobor, 
mellynek tunicája mozdulatlan redőzetfien 
hull alá.

A’ vezér a’ néma jelenés’ személyein le
geltető szemeit; viseletűkből következést lát- 
szék luizni akarni. De a’ hallgatás nem tarta 
sokáio1, ’s hamar bevéo-zödék az említett arcz- 
vonatjáték.

„,Én nem kisérendem önt, — felelt a’ 
vezér; — későn van ’s ma az ezredesnél van 
légyottom. Egyedül mehet tehát, asszonyom, 
kivévén ha V e r n o n  kapitány nem akarja 
kisérni.““

, E’ szavakkal V e r n o n  kapitányhoz for
dult a’ vezér, ’s beszédét egyenesen ehhez 
intézve folytatá: ,„Mit gondol ön, erről?““

„Kívánsága szerint cselekszem, vezér 
u r,“ mondá V e r n o n  kapitány, ki szavai
nak minden módon erötetés nélküli hangzást 
akara adni.

„.Valóban, inkább szeretném, ha nőm
mel együtt itt várakoznék ön rám. Ismer
kedjék meg vele: különben visszajövételem
kor talán megmondhatom, mikor megy el az 
ezred Spanyolországba. Adieu, kapitány ur!“‘

És ezzel lassan eltávozék B r o u s a c  ur, 
’s csak mikor az ajtónál volt, tévé e’ szava
kat hozzá: „Most latja ön, hogy féltő nem 
vagyok.“ r*—«.

(Vége következik.)

M a g y a r  j á t  é k s  s i t i i  " k ró n ik a .

,,Mi baja kendnek János, miért olly szomorú?“ 
kérdé egykor egy falusi úr kocsisát. , J a j , tekintetes 
uram! csak nincs nekem azóta jó kedvem, mióta a’ 
negyven mázsás szekér át ment a’ mellemén?“ — így 
vagyok én is mióta Dériné asszony, engem szegény 25 
u ra t, a’ damisz kötényért megezibált; azóta sem ét
vágyam , sem kedvem a’ birálgatáshoz. Jul. 27. vol
tam utólszor a’ magyar színházban ’s azóta mai na
pig (aug. 29.) nem. Felráudultam Pozsonyba és Bécs- 
b e , hogy felejtse kígyó farka’ vágását. Az útazás, 
gondolám, visszaszerzendi kedvemet, étvágyamat. 
Voltam Pozsonyban leginkább azért, hogy a’ Hírnök’ 
szerkesztőjét és a’ szemleiró urat, színről színre 
láthassam. Ez utóbbik nekem kivált igen érdekes lát
vány fogott lenni: ré sz in t, hogy kilessem vonásaiból

azon nagy haragot, mellyel az Athenaeumot és Sche- 
del urat „tönkre akarná silányitani“  mint a’ Jelen
kor szokta mondani, részint, hogy megismerjem azon 
„franczia urbanitásu“  magyar criticust, ki a’ mina
pában hozzám leereszkedni, egy boros kupával hom
lokba vágni és engem, veleszületett nyájasságával, 
, ,gazembernek“  czímezni méltóztatott. En szegény si- 
lieder és pusztai merveilleux ezért sokkal tartozom 
neki, mert olly valamire figyelmeztetett, mit eddig 
nem tudtam. Mi parlagiak , ha össze jövünk valahol 
a’ kaszásoknál, vagy kukoriczatörésnél, t e k i n t e 
t e s  vagy n e m z e t e s  urazni szoktuk egymást ’s ar- 
czainkat jobbról és balról szépen megcsókoljuk. A’ 
szemleirótol azonban azt tanultam, hogy ez a’ leges
legújabb magyar criticában már nem divatos többé, 
hanem a’ tekintetes, nemzetes úr helyett a’ gazember 
czímzet jött módiba, és arczcsók helyett a’ kancsóva- 
li homlokba-vágás, annyira, hogy ki evvel nem é l , 
azon mindjárt megisinerjk, hogy a’ korszellemmel 
nem halad ’s nevezetesen a ’ hírnöki szemlét nem ol
vassa, melly quintessentiája az észnek és a' criticai 
urbanitásnak. illy új divat szerint akartam én is a’ 
szemleiróval megismerkedni, de fájdalom, az én igen 
nagy szerencsétlenségemre , nem jöheték össze a’ 
szemleiró úrral ’s egy napi Pozsonyban mulatósom 
után haza kelle térnem Rómából a’ nélkü l, hogy a’ 
pápát megláthattam volna. — Távollétem alatt Pesten 
nagy dolgok mentek végbe. Argirus királyfi megláto
gatta a’ magyar színházat, de a’ mint mondják, nem 
nagy örvendezéssel fogadtatott, hihetőleg azért, mert 
nem hozta el magával Tündér Szép Ilonát, csak le
velet íratott magának vele Tündérországból Pestre. 
Munkácsy úr , ki őt a’ magyar színházba bevezette, 
a’ publicumnak ezen hidegségét gorombaságnak vette 
’s azt mondá, hogy ha másszor illy úri vendége le
szen , nem hozza a’ magyar színházba, hanem egye
nesen a’ németbe viszi. Ez nem volna szép ollyan ha
zafitól mint Munkácsy úr ; annál kevésbbé , mivel e- 
zen egész bajnak ő maga az oka, ki, tolmácsa levéli 
Argirus királyfinak, a’ királyfi és Tündér Ilona közti 
viszonyokat nem adta elő amúgy isten’ igazában, ha
nem csak feléből harmadából, holott a’ játékszíni czé- 
dulán is azt hirdette, hogy Tündér Szép Ilona is jelen 
leszen. Ebből azután az lett, hogy most már a’publi
cum azt sem akarja hinni, hogy Munkácsy úr Tündér 
Ilonát vagy Argirus királyfit ismerné, és valaha látta 
volna, ’s azt gondolja, hogy azon Argirus királyfi is, 
kit bemutatott, valami kóborló garabonczás diák le
hetett, Csákány Laczinak régi korhely pajtása. Mióta 
Munkácsy úr Argirus királyfival így megjárta, azóta 
nincs semmi kedve, a’ dolgot szégyenli és nagyon ha
ragszik; elhagyta minden humora, legjobb barátjával 
Kunossal is össze veszett, disputái minden emberrel 
és esküszik mennyre földre, hogy az a’ szomorú fia
tal ember, kit ő bemutatott, Argirus királyfi, a’ mi 
onnan is kitetszik, mert aranyos ruhája volt. Én nem 
voltam akkor Pesten, tehát nem szólhatok a’ dologba, 
de úgy tartom nem is tanácsos pusztai embernek vá
rosiak’ dolgába avatkozni kivált a’ hol minden em
ber ollyan nagyon haragszik, ott legjobb hallgatni 
nehogy kupával törjék be a ’ becsületes ember’ orrát' 
— Másik nagy újság, mi távollétem alatt történt az ,1 
hogy már megint nincs a’ magyar színháznak igazga
tó ja , hogy Szentkirályi Móricz úr letelte hivatalát. 
Öt én nagyon sajnálom és sajnálja minden ember, de 
kivált az igazgató választmány és a’ magyar színé
szek mind, kivévén Schodelué asszonyt, ki vele soha 
sem sympathizált. — A’ légszesz világítás is készülő
ben van. Helmeczy már ki is hirdette , hogy Árpádot 
légszeszszel ébresztették, de, a’ mint hallom, ez még 
nem volt igazi légszesz, csak amollyan viaszból ké
sz ü lt, melly a’ publicumra csepeg. Istenem, mennyi 
nevezetes dolog történik csak egy hónap alatt is! — Azt 
mondják, hogy ezután Árpádot minden évben fel fog
ják  ébreszteni egyszer, aug. 22., mert hogy sokszor 
legyen ébren, azt a’ hazafiak nem szeretnék. Ez a’ 
buzogányos úri ember nem sokat cerimóniáz, hanem
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amúgy szemlöl szembe ollyan igazakat mond, hogy 
unokáinak hátokat jéghideg futja keresztül, a ’ mit a’ 
hazafiak nem mindnyájan szeretnek. Lám a’ Hírnök 
milly sokáig haragudott érte , pedig ö csak Pozsony
ból hallgatta! hát ha még ott állott volna tavai aug. 
22. a ’ hol én; majd kiszorították még a ’ hazafiságot is 
belőlem. — llly szépen számot adván a’ közönségnek, 
hol kóriczáltam egy hónap óta,  elkezdem ismét szo
morú kötelességemet, a ’ színházi referádokat. Adjon 
isten nekem 25 úrnak sok tűrödelmet és ollyan jó há
mort (de nem magyart), hogy senkit, de kivált szí
nésznőt, és kivált énekesnőt és legkiváltabl) a’ derék 
Dériné asszonyt meg ne bántsam.

Mielőtt a’ szó rám kerülne, hallja meg a’ közön- 
stég előbb Vörösmarty urat, neki több joga van szólni 
az Athenaeumban mint nekem. S S .

Aug. 26. T é k o z l ó .
Aug. 27. F i e sco . Érthetetlenség ’s több öreg és 

apró hibák által ékelenitett előadás. A’ szerep nem 
tanulás, úgy látszik, egészen el akar hatalmazni szín
padunkon ’s ez , ha egyszer másszor bocsánatos volna 
is ,  de jövendőre szomorú kilátás. A’ legbotránkozta- 
tóbbakat nem akarjuk most megnevezni; mert úgy 
liiszszük, magok is pirulnak akadozásaikért; de kény
telenek leszünk azt tenni, ha meg nem szűnnek a’ 
közönség’ turödelmét kisérteni. A’ nőkön k ívü l, kik 
rendszerint tudják leczkéiket, dicséretes kivétel Lend- 
r a y , ki Fiesconak nagy és fárasztó szerepét feszített 
szorgalomnak ’s nagy készültségnek jeleivel ad ta’s e’ 
felett egy párszor kénytelen volt még akadozó társait 
is kisegíteni. Társaitól olly kévéssé segítve, ’s vagy 
tüze által ellcapatván vagy rósz szokásától nem ine- 
nekhetvén, ő is gyakran az érthetetlenség’ hibájába 
esve, a’ várakozásnak meg nem felelhetett. Déryué 
(Julia) rekedt volt. Fáncsy is, ki különben jelesen adá 
a ’ szerecsent, néhányszor elforgatá a’ beszédet, szó
val majd minden baj össze jött, hogy ezen sok tekin
tetben nevezetes színmű’ hitele csökkenjen. Tanul- 
ságtalan volna részletesebb bírálatba bocsátkozni, a’ 
hibák gyökeresek ’s annyira elágazottak , hogy azo
kat itt kimeríteni alig lehet; miért is csak azon fő 
megjegyzést teszsziik, hogy illyféle színmüvet soha sem 
kell csak szükségből előrántani, hanem inkább rá gon
dosan elkészülve csak akkor előállítani, midőn remél
hető, hogy előadása a’ mű’ szellemi gazdagságának ’s 
a ’ várakozásnak jobban megfelelhet.

Ezenkívül még két rendbeli észrevételünk van. Az 
egyik nyelvbeli, mellyen hamarabb által eshetünk, a’ 
másik életbe ható , mellyet színészeinknek ’s minde
neknek, a’ kiket i lle t, különös meggoiulolásúl aján
lunk.

A’ k ö r t  néinellvek színpadunkon még most is 
k ö r n e k  mondják, mi a’ uyelvbuvárnak minden esetre 
figyelemre, sőt vitatásra méltó tárgy lehet, de miután 
azt az újabb nyelvdivat k ö r n e k  határozta, rövid ö-vel, 
igen visszásán esik színészeink ajkairól az ellenkezőt 
hallani. Tovább a’ jutÁ nd, adÁnd ( j u t and,  a da nd  
helyett) stb. még gyakran hallatnak. Mi szükség ezen 
barbarisinusra? Szép-e ez , vagy tán szabályszerű? 
Miért nem mondanak ezen urak hal Á n d ó-t, mulÁn-  
dó -t. így legalább következetesség volna beszédeikben.

Másik észrevételünk a ’ már sokszor (úgy látszik 
hiába) megrótt érthetetlenség ellen szól. Volt idő, mi
dőn délczeg term ettel, sebes mozgásokkal, pompás öl
tözettel, harsány, ’s ha nem a’ nézőket, de legalább 
a’ színházat (melly nem ritkán gyarló anyagokból ál
lott) megrázó hanggal fellépni érdemnek ’s a’ művé
szetben főnek tartatott. Most szigorúbb lön a’ kor’ ki- 
vánata: az emberek érteni szeretnék legalább, minek

tapsoljanak. ’S ebben, fájdalom, épen olly müveknél 
nem részesülhetünk , mellyek tartalma azt leginkább 
megérdemlené. Eredeti nagyszerű müveink nem igen 
lévén, itt leginkább fordításokról lehet szó. Gyakran 
már a' fordító nem bír eredetijével ’s azt erötetett, el
csigázott mondásokban adja, melly daczol a’ leghelye
sebb szavalással i s ; de hol a’ fordító elég szerencsés 
vala is kereken ’s magyarán kifejezni eredetiét, ha 
az nem egészen mindennapi gondolat, mellyet színé
szeink saját nyelvökre átfordíthatnának, bizonyosan 
csak feléből harmadából ’s vagy toldva vagy megnyesve 
fogjuk azt tőlök hallani, valódi nyomorékját annak, 
a’ mi valósággal. ’S kérdjük, lehet-e akármi ’s kivált 
nagyszerű müvet így éldelhetőré tenni? A’ ki szerepét 
híven megtanulja, nem ügyel mindenkor a’ szavalás’ 
szabályaira ’s természetien ugrással kifejezést, ha
tást vadász, mielőtt érthető volna. ’S lehetséges-e 
ez ? Hathat-e valaki, a’ kit nem értettünk ? — Nem az 
operák, paródiák, bohózatok iránti előszeretet, ko
runk elfajúlt íz lése, nem egyéb ellenséges körülmé
nyek, hanem ezen nem-lény, ezen érthetlenség a’ ma
gyar színház’ (leginkább a’ komoly színdarabok’ elő
adását értjük) megölő betűje. A’ józan ember kifárad, 
a ’ müveit, a’ lelkes fellázad, ha előtte órákig érthetlen, 
összefüggés nélküli dolgokat fecsegnek. Mi van en
nél gyötröbb a’ világon ? Ez fölül van minden tűrő— 
delmen: rósz játékot eltűrünk hazafiságból, érthetet
lent nem. N ekünk, hogy színházunk valódilag meg
kedveltessék, jeles eredeti vagy fordított színmüvekre 
vau szükségünk , ’s ezeknek olly előadására, melly 
az eddigiek’ nagyobb részéhez nem hasonlít, mellyet 
érthetőség ’s kifejezés’ ereje népszerűvé ’s kívána
tossá tesz. W\

E g y v e le g .
— T W rv é n y s z é U i e s e t .  — Következő igen 

különös eset van a’ párisi törvényszékek’ megítélése 
alatt: Egy festész, ki olly festménynyel foglalatos- 
kodék, melly crotonai Milo’ szomorú halálát ábrá
zolja , az utczán egy athleticus emberrel találkozók. 
Miután óriási termetét ’s erős izmait csodálta, aján
lást tön neki, hogy szolgáljon mintájául. Az ifjú em
ber megegyezett ’s a’ jutalom képes is volt őt kisér- 
tetbe hozni. Különben nem is kelle mást tennie , mint 
meztelen egy törzsökhöz kötözött ember’ állását utá
noznia , hogy a’ festő minél jobban képzelhesse Milo’ 
állapotját, midőn így megkötözötten a’ vadállatok el
tépték. Mikor a’ minta készen á llt, így szólt a’ mű
vész az ifjúhoz: „Most gondolja ön , hogy oroszlán 
rohan önre ’s föl akarja falni ; erőlködjék, iparkodjék 
ön minden módon tőle megszabadulni.“  A’ minta min
dent megtön , a ’ mit lehete , de a’ művész nem elége- 
dék meg nemtelen és erőltetett convulsióival, ’s min
den tanácsa sikereden maradt. Ekkor igen különös se
gédszer ötlék eszébe ; bement az udvarra , szabadon 
ereszte egy nagy kutyát ’s az ingerlett állatot a ’ sze
rencsétlen fogolyra uszitá. A’ fiatal ember’ ijedt moz
dulatai nyomban csodálatos természeti szint öltének 
magokra. Az örvendő művész palette-jéhéz siete ’s míg 
a’ megmart és megszabdalt minta fájdalmasan kiálto
zott, ö is így fakadozott ki : „Derék, jeles, csak így 
folytassa ön. Oh ez már jó ! “  Az illés egy teljes óráig 
tarta. A’ minta, iszonyúan megtépve, nagy fájdalom
pénzt kíván.

— Vasutak. — Az angolországi vasutak’ majd 
350 mérföldnyi kiterjedésűek’s közel 500 millió pengő 
tallérba kerültek.

A* Athenacum ból hetenként kétszer, úgym int csütörtökön és vasárnap, jelenik meg egy egy ív ;  társából, a ' Figyelmezőböl, minőén ked ion  
kél ív . A ra a’ kettőnek helyben kihordással 5 ft. cp. ; po stán , nyom tato tt boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. — Velinpéldányok félévenként 
egy forin ttal drágábbak. —  Évnegyedenként is válthatni példányt a ft. 3o kr., postán 5 fltal. K iadó-hivatal P es ten , Xlatvani-útc^a,

594. szám, ad . em elet.

Kyoniatili Budán , a* magyar liir. egycíein’ betűivel.
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Tons' com etájának megjelenése
IHltH-linn.

Ezen kis cometának folyó évbeni előfor
dulta azért tartozik a ’ legnevezetesebbek kö
zé , m ert olly köze l j ön  a’ földhöz, m i n t a ’ 
pálya’ terjedsége és állása szerint átaljában 
lehetséges, — az éjszakp földfélgömb öt ut
jának  legnagyobb részén lá th a tja , ’s ezen kí
vül általa napi rendszerünk’ egyik elem e, 
melly máig csak liypothetice volt fe lvéve, 
M ercurius’ töm ege, tetem es közelítéssel biz- 
tosíttathatik. Igen fontos lett e’ szerint útjá
nak szigoru előre k iszám ítása , melly szerint 
földünk’ mind azon pon tja in , hol égvizsgála- 
tok té te tn ek , feltalálása könnyű , vizsgálata 
folyvást tartó lehessen.

Bremiker Károlynak tartozik a ’ tudós vi
lág  köszönettel-, hogy a’ nagy munkát ma
gára vállalta ’s egyszersmind nevezetes ü- 
gyességgel végezte*). T ábláiba , augustus’ 
kezdetétől december’ végéig foglaltatnak nap
ról napra mind azon ada tok , mellyek szerint

a ’ cometa’ helye könnyűséggel meglelhető. 
Közöl egyszersmind egy csinos égabroszt, 
mellyen a ’ cometa’ útja látszik. A’ com etá- 
nak augustusi ú tja , szerin te , a ’ kos’ fő csil
lagánál kezdődött, lassan haladván ezen, « 
arietis mellett éjszak felé **). September! 
útja is igen la ssú , a’ M edusa’ feje’ , a ’ Légy 
és a ’ Háromszeg csillagzatok k ö z t, de vilá
gossága nő ’s rem énylhetni, hogy ezen hó
ban több helyeken feltaláltatik . Octoberi 
útjában sebessége inkább inkább nő , vala
mint fénye i s ; keresztül m egy Androm edán, 
Cassiopeján, Cepheus’ közepéig. November
ben csaknem egyenes vonalit útján iszonyú 
sebességgel halad délfelé ’s a ’ hónak utolsó 
napján, Ophiuchus e és <S csillagai közt épen 
keresztül megy. Decemberi útja végre gör
bült ,  lassúbb ’s a’ hó’ vége felé fénye el
enyészik, m ert szinte egy időben kel fel a’ 
nappal.

September’ 24.-től fogva november’ l a 
dikéig, folyvást felül van a’ láthatáron (le  
nem m e g y ), legnagyobb éjszaki elhajlását

*) Bővebb tudományos előadását lásd Éneke astro
nomisches Jahrbuch für 1840.

**) Augustus hóban a ’ cometa még nem találtatott 
meg á ’ bécsi ubservatoriumban.
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octoher’ 30. é r i, holott October’ végén már 
közel 28° déli elhajlásával vész el a’ nap’ su
garában. Azoknak kedvéért, kik parallacti- 
cai néző csővel vannak ellátva, közöljük a’ 
cometa’ állását minden negyedik napra. A’ 
cometa’ felkelte és lemente berlini közép idő
ben van adva, valamint az egyenes emelke
dés a és elhajlás <5, berlini közép időre van

nak számítva éjfélben ( =  12 óra); az utolsó 
két rovatban, da és d<S, az egyenes emel
kedés’ és elhajlás’ órai változását találhatni, 
melly változás egy, két vagy három órára 
éjfél előtt vagy után , egyszer, kétszer vagy 
háromszor véve, tulajdon jegyével levonatik 
vagy hozzá adatik*). Másod perczek helyett 
végre, első perczek’ tizedes részei vétettek.

Pons' comefája 1838-ban.

Hónap és nap

September
99

99

99

99

2
C

10
14
18
22
26
30

October
99

99

99

99

4
8

12
16
20
24
28

November

»I
99

1
5
9

13
17
21
25
29

December 3
7

11
15
19
23
27

felkelte lemente
a

egyenes
emelkedés

5
elhajlás d a. d S

6 “ra 32' 0 óra 54/ 37» S'Ö 29° 44» 7 4- 0"3 4- 0 '6
6 6 0 52 37 36- 7 30 7 9 0- 2 O’ 7
5 38 0 52 37 58- 4 31 20 5 0-2 0-8
5 6 0 54 38 12- 2 32 39 8 0-1 0-9
4 28 1 1 38 16- 3 34 7 0 -4- 0 0 1 0
3 39 1 18 38 8- 3 35 44 0 — 0 1 1- 1

37 45’ 0 37 33 1 0-3 1- 2
Ö 37 1-6 39 37 3 0-6 1-4
a
> 35 51’ 1 42 0 6 0-9 1-6
a 34 1- 9 44 47 9 1-4 1-9
tí 31 14- 6 48 5 4 2 1 2’2

26 53- 7 51 59 4 3 4 2-6
S-» 19 49’ 7 56 32 9 5’6 3 0
xn 7 38- 3 61 30 5 10- 0 2’ 9
> 346 0-9 65 30 8 17-3 —t— 1‘ 5

*
o 314 16- 5 64 55 3 20-5 — 2-7V- 286 7’6 56 58 7 13- 9 6’9

269 ()• 0 44 28 4 8 0 8-3
16 8 11 28 258 58- 0 31 29 0 4’ 9 7’4
17 6 9 7 252 33- 9 20 11 2 3’ 2 6’4
17 28 7 37 248 6- 7 9 2 9 2 3 5’ 1
17 38 6 29 244 50’ 2 4 - 3 42 6 1- 8 4 1
17 44 5 32 242 24’ 3 — 2 14 9 1-3 3’4

17 48 4 43 240 44- 0 —- 7 14 6 o- 8 2-9
17 53 4 1 239 54- 9 11 34 3 — 0-2 2-5
18 1 3 23 240 11- 8 15 26 4 +  0’6 2 3
18 15 2 52 241 55- 8 18 57 0 1-6 2’ 1
18 33 2 28 245 20- 7 22 3 2 2-6 1-8
18 55 2 13 250 11- 9 24 35 6 3 3 1 4
19 17 2 4 255 49’ 1 26 28 6 4- 3 6 1-0

H'atjy Károly,

n a p o l e o n ’ f e j e

p h r e n o l o t f i a i  t  e l e i n t  e t h e  n  
’s valami ezen tanról.

(Vége.)

A’ phrenologia’ g y a k o r l a t i  a l k a l 
mazása, vagy a’ kiil alakok’ megítélésére, 
vagy a’ gondolkodás és cselekvésmódra, vagy 
a’ tanításra és nevelésre, vagy a’ törvényes 
gyakorlatra, vagy végre a’ gyógyításra vite
tik. Milly rendkívül csábítók és sokat ígérők

illy alkalmazás’ hasznai, nagyon is szembe
tűnő. Mert p. o. mennyivel több biztosságot 
és valóságot nyújtana egy illyen koponya- 
pliysiognomia, mint a’ Lavaterféle arczpliy- 
siognoniia, melly csupán puha és változé
kony részek után ítél! mi nagy volna a’ ne
veléstudomány’ jelessége, ha a’ gyermekek

*) ±  ddt és u1 — a ±  (lat, hol í» és a1
a’ vizsgálat’ idejének, 12°rfct, megfelelő el
hajlás és egyenes emelkedés.
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nél biztosan tudni lehetne az uralkodó tehet
ségeket és hajlandóságokat, ’s ezek’ kifej
tésében vagy lenyomásában csalhatatlan i- 
íányt tartani! mennyit nyerne a’ törvénytu
domány, a’ bűnösök’ kiismerésére, a’ bün
tetések’ beszámítására, a’ javíthatók’ javí
tására nézve, ’s a’ javíthatlan bűnösök’ ha
lálos büntetése’ eseteiben! milly előlépésre 
tarthatna számot a’ gyógytudomány, a’ lelki 
betegségek’ megismerésében ’s jósolásában, 
és a’ törvényszéki orvostudomány a’ kétes 
esetek’meghatározásában. De fájdalom Ga l l ’ 
tlieoriája olly messze van még ezen tökély
től, ’s olly tele hiányokkal és kétségekkel, 
hogy annak minden egyéni alkalmazását fe
lette merésznek , jogtalannak és veszedel
mesnek kell nyilatkoztatni. Mennyi hiány
zik még, hogy minden esetben, ’s minden e- 
gyes személynél az agyvelő’ külső formájá- 
járól annak műszereire, teljes bizonyosság
gal lehessen húzni következtetést, mennyit 
változtatnak itt a’ külső körülmények, be
tegségek, sérülések, izommozgás ’s a’ t. ha 
szinte a’ tan’ előítéleteit egészen megenged
nek is. ’S v a l l j o n  a’ m ű s z e r e k ,  m a g a  
Ga l l  s z e r i n t  i s ,  n e m c s u p á n  a’ h a j 
l omot  k é p e z i k - e  v a l a m e l l y  l e l k i  s a 
j á t s á g r a ,  m e 11 y m é g  e l ő b b  a’ l é l e k ’ 
s z a b a d  b e f o l y á s a  á l t a l  é b r e s z t  e- 
t i k  ’s ha  t á  r oz t á t i  k el? Ha például va
lakinél a’ g y i l k o s - o r g á n  tetemesen ki 
van fejlődve, de jól ’s erkölcsileg neveltet
vén, soha sem gyilkolt: nem volna-e igazság
talan ezen embert gyilkosnak mondani ’s be
záratni csupán azért, hogy történetesen egy 
törvényes vizsgálat alkalmával nála ezen Ol
gán találtaték! Yégre igen terhessé teszi 
a’ gyakorlati alkalmazást ezen műszerek’ ta
pintás általi kitanúlásának nehézsége, mint
hogy Ga l l  maga is megváltja, miként ő igen 
keveseket ism ert, kik az újjak’ ezen ügyes
ségével ’s finom tapintásával bírtak volna.

Azonban G a l l ’ tudományának á l t a l á 
nos  a l k a l m a z á s a ,  az emberek’ lelki te
hetségeinek, liajlomainak ’s vágyainak meg
ítélésére, nem csak ártatlan, hanem a’ ter- 
mészeí-vizsgálás’ e’ részét hatalmasan elő
mozdítja ’s az embertant és a’ phyisiogno- 
micát igen sikeresen egészíti k i, feltevén 
hogy hamis és hazug cliarlatánok által el 
nem csavartatik, félre nem magyaráztatik, 
’s vissaélések’ forrásává nem tétetik, a’ mi

valamint minden új tudománynak, úgy G a l l ’ 
rendszerének is igen sokat ártott.

Nem lesz talán érdektelen G a l l ’ theo- 
riája’ előrebocsátott vizsgálása után, a’ világ’ 
egyik legnagyobb emberének koponyáját illy 
tekintetben megszemlélni, ’s ez által azon 
rendszer’ fonákságait példában lá tn i:

Noha Napoleon már 1821, 52 esztendős 
korában meghalt, fejének valódi formája, 
csak 1834 az orvosa A n to  ma r c h i tói kia
dott, ’s azonnal a’ császár’ halála után ké
szített g i ps  z 1 e ny o mat  által jött köztu
domásra. (Következő adatok egy a’ párisi 
Gazette medicaleban, 1834. 24. és 29, szám. 
foglaltatott értekezésből vétettek ki.)

A’ mi An t o  m a r  c h i ’ lenyomatán előre 
is szembe ötlik, az a’ csekély hasonlatos
ság ezen nagy ember’ minden létező szobrai
v a l, képeivel és medailleivel, hol mi ter
mészetesen csak a’ koponya’ csontidomait te
kintjük, mellyekre sem soványodás, sem ha
lál nem gyakorolhat befolyást. ’S ez megerősíti 
a’ már sokszor fenforgoít állítást, hogy Na
poleon’ minden képei kisebb nagyobb mér
tékben hibásak. Legtöbb hasonlatosságot 
mutatnak még mindjárt Aegyptusból haza 
térte után megjelent arczképei, midőn a’ 
művészek nem érzék még magokat kénysze
rítve, hogy őt idealizálják. Consullá ’s csá
szárrá léte után ellenben mindinkább meg- 
változtaták természeti typusát, míg végre az, 
egy egészen illedelmi lön: olly körülmény, 
melly minden nagy ember több művész által 
egymás után készített arczképeinél elő szo
kott jőni. Mindenik ugyan is hozzá ad vagy 
elvesz valamit, mindenik személyesítni tö
rekszik a’ lángészt, ’s egyes kitűnő tulajdo
nokat, a’ népben uralkodó képzelődés sze
rint, ’s a’ valót csak úgy használja, mint 
az emlékezés’ segéd eszközeit. ’S így szár
maznak azután bizonyos abstract alakok, 
mellyek alatt nagy emberek századokig él
nek a’ nép’ emlékezetében. De minden más 
fejeknél, nagyobb mértékben szenvedő e’vál
tozást Napoleon’ feje. Mint bajnok és csá
szár, liódoltató és törvényadó, egy hatalmas 
császárság’ állapítója és uralkodója, akará, 
hogy egész világ csodálja ’s uralja nagy lel
két, erejét és bölcseségét, ’s ez egyes cha- 
ractervonásokat kifejezni iigyekezének a’ mű
vészek arczképeiben, miben őket Napoleon’ 
arczvonásainak természeti szépsége jelesen 
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segíté. Úgy festék öt, mint Trajánt ’s a’ 
Caesarok’ ruhájában , teste valódi arányait 
megváltoztaták, koponyáját nagyobbá tevék, 
’s ez utóbbit talán G a l l ’ tanának csábító 
befolyása alatt.

Vegyük tehát fe l, mint tennünk is kell, 
hogy Napoleon minden eddigi rajzai inkább 
ideálok mint valódi arczképek, így magában 
semmivé lesz mind az, a’ mi fej érő 1 boncz- 
természet- és koponyatani tekintetben mon
datott; ’s e’jegyzés nem kevesbbé alkalmaz
ható G a ll’ iskolájának az antik fejekről 
mondott ítéletéről is, mivel az ó művészet 
még inkább czéljául vévé a’ szépség’ kinyo
mását, ’s még több bátorsággal jobbítá ki 
a’ természeti hiányokat műveiben, mint az új.

Napoleon valódi fején, a’ gipszlenyomat 
szerint, először is a’ koponya’ kicsinysége 
lep meg bennünket, melly Can ó v a ’ ’s még 
inkább C h a u d e t ’ szobrain főleg a’ homlok 
körül tetemesen van nagyítva. Annak An- 
tomarchi által 20 hüvely és 10 lineányira 
szabott horizontális kerülete is egészen kö
zönséges és a’ „csodálatos homlok, a’ csá
szárság’ bélyegét viselő koponya“ csak a’ 
költő (Victor Hugo) felmagasztalt képzeleté
ben létezett. Már ez által is szembetünőleg 
inegczáfoltatik azon phrenologiai tan, hogy 
a’ lelket az agyvelő’ ’s ennek megfelelő ko
ponya’ nagyságához képest mintegy mérhet
ni. Mert Napóleonnál még is csak nem 
lehet, mint ezt Spurzheim Cartesius’ fejé
vel , Gall’ hypothesise mentségére, tévé , a’ 
nagy tehetségeket kétségbe hozni. Különben 
úgy látszik, hogy a’ természet nem ritkán 
illyen tévedéseket enged magának, a’ kopo- 
nya'an’ igazságai ellen, mert p. o. Voltaire’ 
és Raphael’ fejét még kevesebb kedvezéssel 
ruházta fel e’ tekintetben.

Az élő Napoleon’ fejét ugyan egy phre- 
nolog’ újjai sem merészkedének tapogatni, 
minthogy ő Gall’ tudományát épen nem ke
gyeié ; de orvosa, Antomarchi, azonnal ha
lála után, megvizsgálá az élettelen koponyát. 
Ez memoirejaiben következő orgánokat em
lít Napoleon’ fején: 1. tettetés — 2. hódol- 
tatás — 3. jószívűség — 4. képzelő erő —
5. dicsvágy — 6. ember-ismeret — 7. hely
beli emlékezet — 8. kiszámítás — 9. hason
lítás — 10. causalitás’ műszereit. Már pedig 
Antomarchi’ ezen meghatározása, melly az 
élő császár’ jól ismert characterében alap

szik, igen kevés pontban látszik megegye
zőnek a’ gipszlenyomaton mutatkozó orgánu
mok’ magyarázatával, melly ( kihagyván az 
egyes műszerek’ részletes leírását) Gall’ el
vei szerint Napóleonnak következő character - 
képét tűnteté elünkbe: „Egyenes értelem, 
de magas fogalmak’ tehetsége nélkül, hű 
emlékezet névszerint helyekre, teljes képte
lenség számtudományra ’s minden positiv tu
dományokra; jótékony, szelíd ’s a’ félénk
ségig óvakodó character; sok büszkeség de 
igazságszeretet által mérsékelve; kevés haj
landóság a’ szép művészetek iránt, kivevén 
a’ hangászatot, szóval egy ember, ki minden 
hatáskörben haszonvehető, de kitől láng
eszméket ’s fényes tetteket épen nem lehet 
várni."

Minő igaz arczképe Napoleon’ nagy lel
kének!!

De ha Napoleon’ koponyája phrenologiai 
tekintetben keveset jelentő is, azt meg kell 
engedni, hogy művészi tekintetben, az arcz- 
vonások’ összehangzása által, rendkívüli szép
ségű, ’s az egész arcz, a’ szép arányban le
vő részek ’s legfinomabb vonások által igen 
kellemes benyomású, míg egyszersmind né
zése, melly ugyan a’ gipsznyomatban hiány
zik, érczakaratját, féktelen indúlatit ’s ha
talmas szellemét fejezi ki. Melly összetétel
ből megfejthetni Lavater’ ítéletét, mellyel 
ez, az arcolei hős’ képe felett mondott: egy  
s a s ’ f ö l s é g e ,  e g y  t i g r i s ’ a l a c s o n y -  
s á g á v a l  p á r o s u l v a .

O r ,  Czilchert Robert.

I /e n g e s é g .
Leány ! ki szívvel játszani 
Nem adnád üdvödért;
Szerelmed, míglen liű valál, 
Üdvömmel, hidd, fölért.

Willy könnyű üdvöt osztani, 
Rabolni mennyeket;
Ezt lány, mosolygva, perez alatt 
Ezerszer megteszed.

Gyönyört ha lelsz illy lengeség’ 
Tündérjátékiban,
Illy szép ’s veszendő birtokért 
Esengni hasztalan.

Mejt üdv helyett a’ kéjpohár’ 
Öblébe bú vegyül,
’S a’ szívből mint szelíd galamb 
A’ béke elröpül.
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Csalatni kínos érzemény ,
’S csalatva illy korán,
Fölleg borítja szívegem’
Az élet’ hajnalán.

Egész szívem volt birtokod,
Az elhagyott, szegény ,
Morzsácska volna még enyém, 
Mosolygna a’ remény.

D e, várni fényderíít nekem 
így lányka nem lehet,
Beám azóta létöröm ,
Szerencse nem nevet.

s - J - a

A ' h á r o m  é le tk o r .
Emlékkönyvbe.

•Játszásnak, szerelemnek van kora, van nyugalomnak; 
Balga, ki e’ három korra ügyelve nem él.

U.

N y i l a s é  A m o r .
Görögből.

Isten vagy, kettős nyiladat két szívbe lövellve;
Szolga vagy, egy nyíllal sebzve csak egyet, Amor.

K.

I '  k é k  s z e m ü v e g .
Francxit novella.

(V e g e . )

Bronsacné asszonyság semmi hang, sem
mi mozdulat állal nem árulá el magát. Egy
re nyugott és mozdulatlan vala ; a’ fiatal tiszt 
újra vizsgálta.

„Megengedi, madame — így kezde szó
lam —, hogy szabadon beszéljek, tartóz
kodás nélkül, mint katonához illik. Úgy lát
szik, inár láttam kegyedet; — ismeretesnek 
látszik kegyed ’s azt még sem merném állí
tani. Mióta itt vagyok, egész visszaemléke
zésemmel dolgozom, minden gondolatimat 
összeszedem: de a’ tárgy- és dologban min
dig hibázik valami. Úgy látszik, mint ha a’ 
velenczei carneval’ zűrzavarában volnék, hol 
minden szó csalárd, m indenarcz hazudó. 
Bocsásson meg, asszonyom, de majdnem kí
sérteibe jövök azt mondani kegyednek, mint 
egy átöltözött de még is megismert patrici- 
usi nőhöz: tessék levenni az álarczot!“

E’ szavakat azon fél titzteletteljes, fél 
galant hanggal mondá, mellyre a’ fiatalok 
törekednek , nehogy vakmerőségükért go
rombáknak, vagy együgyüségökért nevetsé
geseknek tartassanak.

A’ fiatal nő e’ szavakat is az eddig mu
tatott elfogulatlansággal látszék hallani; de 
pontosan oda nézvén sejthettük volna , 
hogy szájszegletei majd észrevehetetlen mo
solyra vonultak el.

„Az egekért; madame, — foytatá kény
tető hangon a’ kapitány — vegye le kegyed 
álarczát!“

,„És kegyed — válaszolt a’ fiatal nő — 
nem venné le a’ magáét?“*

E’ szavak’ hangoztatásában ollyan nya- 
kasság-mutató csúfolás fekvék, mit a’ ka
pitánynak lehetlén volt volna észre nem venni. 
Ő felelt:

„Nem kegyetlen tréfa az, madame, ma
gát ennyire tettetni? Megvalljak mindent 
önnek ? — Midőn e’ szerencsétlen kék szem
üveggel látára, azt véléin, Raphael’ madon
nája’ képét látám, kötővel szeme előtt.“

,„De hisz’ kegyed is szemüveget hordoz 
— felelt a’ nő —, ’s kegyednek szinte azon 
ellenvetéseket mondhatnám !“* *

V e r n o n  kapitány elpirult. Asszonyi 
gonoszkodás’ áldozatának kezdé magát tar
tani; a’ vezér’ előjóslata eszébe jutott. Sze
rencsétlenségére megemlékezett a’ vezér’ e- 
zen szavaira: „Valami csinos özvegy lehet, 
ki unalmában mulattatást keres, ’s önnel já 
tékát űzi.“ A’ fölvállalt nevetséges szerepet 
unni kezdé. Szégyenlett valami gyermekes 
gonoszkodás’ játékeszköze lenni.

„Minden alázatossággal megismerem — 
monda ő — hogy méltán nevetségesnek lát
szom kegyed előtt. Mint gyermek, hagytam 
magammal játszani: azt vélém, semmi Hie
delemhez értő asszony nem fog abban gyö
nyörködni, hogy ok nélkül űzzön olly férfi
úból csúfot, kit nem ismer, kin nincs mit 
megboszúlnia.“

,„Mit akar ön ezzel mondani ?“* kérdé 
Bronsacné asszonyság, nagyobb nyugalom
mal mint a’ kapitány oliajtá.

„Minden komolyan kívánt áldozatot meg 
tudok én fogni ’s meg tudok hozni. írhat ne
kem a’ nő ’s tőlem szerelemtanúul teljes meg
tartóztatást kívánhat; azt mondhatja hoz
zám: irántam érzett szerelmének legfőbb je 
le az leend, ha barátai’ csúfolódását ’s a’ 
mindenben a’ grotesk oldalt kitaláló párisiak 
gúnyait elszíveli; — ezt, még egyszer mon
dom, én megfoghatom. De hogy azon asz- 
szony hidegen és pajkosan bánik velem, mint
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valami játékszerrel, ez sért és bánt enge- 
met. Az illy módot nem találom szerelme- 
tesnek ’s nem hihetem, hogy a’ szerelmet 
illy caprice’ és apródad ostoba mulatkozás’ 
kivitelére lehetne használni.“

Vernon kapitány tűzzel beszélt, szemeit 
szilárdan feszítve a’ vezér’ nejére; ekkor 
megszűnt, a’ kérdés’ hatását elvárva, mely- 
lyel heves mondását befejezé.

,„Még nem értem önt,'“ szólt ez.
„Meg1 fog1 kegyed érteni" monda a’ ka

pitány, boszúsan rántva le szemüvegjeit ’s 
haragosan pillantva a’ fiatal nőre.

,„Ki kezeskedik önnek arról — felelt ez 
— hogy a’ szóban levő asszony önt kicsú
folni ’s kijátszani szándékozott ?“'

„Ezt az tanúsítja — mond a’ tiszt — 
hogy most e’ pillanatban is játszik velem és 
kicsúfol; hogy egy órája már,  mióta előtte 
állok, a’ nélkül, hogy rám akarna ismerni, 
hogy szíve’ nyugtalanságát egy jel, egy moz
dulat elárulná. Jelelje meg ezt magának, 
asszonyom: még szavai’ ’s tetteinek felelő
ségét is elhárítani magáról, ez több mint co- 
quetteria, ez kegyetlenség."

,„Azt hiszi ön — mondá B r o n s a c n é  
asszony —, hogy a’ férfiak nem szinte ke
gyetlenek ? ’S liát ha azon keserűen vádolt 
asszony csak ellenboszút áll önön , férfiút 
kényszerítve arra, mire őt f é r f i ú  kény- 
teté. Mit mond ekkor ön? Hallgasson meg: 

,„Egy éve, — hogy egy fiatal leány 
boldogul ámbár szegényen élt anyjával, és 
nem kére mást az égtől, mint e’ nyugalmas 
élet’ egyre tartását. Történetből meglátja 
őt egy derék, becsületes tiszt — így mon
dák —, belé szerete ’s elvette. A’ fiatal 
lány csinos volt, vagy annak tá rták ; a’ férj 
féltő lön, de nem mint valami olasz, ki ne
jé t megéteti ’s övében gyilkot hordoz ; ezen 
féltés csak megöl, de nem csúfol ki ’s nem 
aláz meg. Az, kiről én szólok, lélekben 
volt féltékeny ’s kellemes modorral, mosoly
gás- és tréfával ajkain : nem akará megölni 
nejét; — pfuj, olly büntetés látszott előtte 
elégnek, mellyel vásott gyermekeket szokás 
megfenyíteni.“'

,„Egy napon fölkeresé őt ’s így szóla 
hozzá tréfás hangon: Madame , önnek szép , 
majdnem igen szép szemei vannak; hogy el 
ne veszszék fény őket, legyen szabad e’ kék 
szemüveget átadnom. — ’S e’ szavakkal olly

szemüveget nyujta át a’ fiatal nőnek, miilyen 
az enyém ’s öné. A’ nő eleinte tréfának gon- 
dolá; a’ férj komoly lön, a’ nő ellen állt. 
Fenyegetőzésre került a’ dolog; a’ nő azt 
mondá — mit tudom én ? — hogy megszökik, 
magát megöli, — de a’ férj kineveté; en
gednie kellett. Nemde jeles mód asszonyt 
magához kötelezni? — elrútítani, hogy biz
tosan maradjon. És ha most ezen nő mulat
ságból magát megboszulandó mást akarna ki
nevetni , mint ő kinevetteték, ekkor is any- 
nyira igaztalan- és bűnösnek mondaná ön öt ?
— Mit szól ehhez?“'

Vernon kapitány növekedő figyelemmel 
hallgatá e’ beszédet ’s azon örömmel, mely- 
lyet érezni szokás, mikor bizonytalan zavart 
helyezetből szabadúlunk ki.

„Tehát még sem csalódám, asszonyom!
— így szólt végtére; „azon nő és én közöt
tem nem játszaték más , mint nyolcz napos 
komédia; mivel ő vele férje gyáván bánt, 
neki is hasonlóan kelle velem bánni; nekem 
kelle olly tettért szenvednem, mellyet én 
nem tevék ,’s ostobaság volna jutalmat nyer
ni azon föláldozásért, mellyet ő is nagynak 
ismere el. Szomorú következtetés, asszo
nyom !“

A’ kapitány átható szóval beszélt; menő 
félben még egyszer visszafordúlt és monda : 
„Csak egy kérésein van még kegyedhez, ma
dame; ha többé nem látandom, engedje meg, 
hogy még egyszer úgy láthassam, mint ak
kor, midőn először találkozónk. Megteszi 
kegyed ?“

Bronsacné asszonyság vonakodott egy 
pillanatig; de azután meglepetés- és öröm
kiáltást tön a’ kapitány; a’ fiatal nő el nem 
rulitva állott előtte, szép szemeit leirhatlan 
gyöngédséggel siilyesztve el az övéiben. 
Az álarcz lehullott; egymásra ismertek.

A’ kapitány szótlanul vizsgáló egy ideig 
a’ gyönyörű arczot, melly egész fényében 
sugárzott, hasonlóan a’ felhőből előtűnő csil
laghoz. Azon gyöngéd, szelíd pillantás va- 
la, melly szivére olly mély benyomást tön.

„Oh madame, mondja legalább, hegyez 
többé nem caprice, nem csúfolás; mondja, 
hogy néha emlékezni fog reám , ’s nem neve
tem! ki. ’S mit is tettem végre, mint hogy vak 
szerelemből kegyed’ akaratjának alávetéin 
magamat?"
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,„I love you !““ monda komoly hangon a’ 
fiatal nő , kezét szivére téve.

Azon pillanatban harmadik személy ér
kezett a’ terembe. B r o n s a c  volt. A’ ka
pitány ’s az ifjú nő nyugodtan maradtak, el 
nem halaványulva, arczokat el nem fordítva; 
elszánva voltak, ’s várták , mi fejük ki.

„Kapitány — monda a’ vezér — , egy 
hét múlva Spanyolországba megyünk, ’s ez 
okból beszélni valóm van önnel.“

E’ szavaknál kezét nyujtá nejének, és 
elvezette. Mikor a’ nő eltávozott, folytatá: 
„Kapitány ur, még nem végezé be egész tör
ténetét; de az utolsó szakaszt magam is tu
dom.“

V e r n o n  kapitány azonnal átlátta, hogy 
a’ szinlés itt nem segít; nem szóla tehát e- 
gyebet, mint: „Hogy’ érti azt ön?“

„Ön ismét látta szép ismeretlennéjét — 
folytatá a’ vezér, szokott módon mosolyog
va — ; nyilatkozás történt ön ’s ő közötte.“ 

A’ vezér elhallgata, de midőn a’ kapi
tány nem felelt, folytatá: „Uram, egyikünk
nek nem szabad Spanyolországba mennie.“ 

„,Az nem én vagyok““ monda a’ kapi
tány.

„Hogyan? ön megtagadja a’ vitát?“ 
,„Nem, vezér ; de visszajöveteliink után, 

ha önnek tetszendik. Ha meg kell halnom, 
előbb adósságom le akarnám fizetni királyom
nak. Én Spanyolországba megyek.““

„Aztakarja ön, hogy gyávának tartsam?“ 
,„Ön az ellenkezőt tudja.““
„Én nyomorultnak kiáltom önt, ha nyom

ban meg nem v í ; hallja ön P‘
„.Legyen! de előbb engedje meg ön, 

hogy barátaimnak következő tartalmú levél
két Írhassak: V e r n o n  k a p i t á n y  t u d t á 
r a  a d j a  baj  t á r s a i n a k ,  h o g y  B r o n s a c  
v e z é r  n e j é v e l  k é k  s z e m ü v e g e t  h o r 
dá t ,  m e r t  s z é p  ké k  s z e m e i  v a n n a k . ““ 

A’ vezér’ szemei láthatólag elhúzódtak.' 
„Jól van,  legyen! monda; visszajöttünk 

után Spanyolországból; szavát adta kapitány 
úr. — Csak egy mód van, ismeretlen nőjét 
meglátnia — őt özvegygyé tenni.“

Mikor a’ hadi sereg visszajött Franczia- 
országba, nem vala többé szó a’ párviadalról 
B r o n s a c  vezér és V e r n o n  kapitány kö
zött. Átlátta-e a’ vezér, hogy bizonyos ese
tekben a’ golyó mit sem bizonyít ? Mi igen 
hajlandók vagyunk azt hinni.

B r o n s a c n é  asszonyság’, született Lu
cy  In  co b a l d ’ nevében elválási panasz té- 
teték le az első kérelmü törvényszék előtt. 
A’ panasz’ fő czikkelyei között ez volt a’ leg
különösebb :

„ B r o n s a c  úr gonoszságból nejét k é k  
s z e m ü v e g ’ hordására kényszerítette.

t ' —a.

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .
Aug. 28. S e v i l l a i  b o r b é l y .  Régi ismerősök

ről nem szólunk , miilyen Szilágyi (Bartolo) ’s kivált 
a’ született Figaro Szerdahelyi; szólunk csak az új 
ismeretségekről: Joob (Almaviva) igen kedvesen ének
lé szerepe’ első szakaszait— bár ezt mondhatnék já 
tékáról is — de nem oily szerencsével a’ későbbie
ket. Oka az lehet, mert tán még nem ment egész 
szerepén át tanulásainak azon finomabb nemével, 
melly mint a’ mester’ utolsó keze, szokta lesimitni 
a’ mű’ durvaságait. Mi t , ahhoz képest, hogy olly 
kevés szerepet játszik és olly ritkán lép fel, az igaz
gatóság és közönség méltán megvárna tőle. Operis- 
táiuk közűi őt és Contit látjuk legritkábban, annál 
nagyobb jogunk van tehát kívánni, hogy kielégítőt 
adjanak. A’ mai estvének dísze, Szerdahelyi mellett, 
Éder Luíz (Ilosina) volt. Ő a’ meglépésig jó l énekelt 
’s ezen szerep a’ pesti magyar színpadon még nehe
zen adatott ennyi tetszéssel, mint ma. Benza Basi- 
lióból és magából botránkoztató carricaturát csinált. 
Ajánljuk neki Udvarhelyit (ki egy idő óta olly ritkán 
mutatja magát) előképül , ki nem csak énekel, hanem 
játszik is jó l,  és nagy hatással, a’ nélkül, hogy 
tűlzana. Benza a’ mint öltözik, mozog, mind való
ságos casperliád ’s arra van számítva, hogy a’ kar
zaton röhögést okozzon, a’ minthogy a’ karzatiak — 
a’ józan Ízlés’ szégyenére — egy énekét ismételtet
ték is , ’s fájdalom! ollyat, melly inkább ordítpzás, 
mint ének volt. Illy úton nem müvészszé, liánéit; ko
médiássá képezzük magunkat. Színész legalja^abb 
szerepében se feledje el soha, hogy miivészét’ templo
mában van.

Aug. 29. K e a n. A’ czímszerepet Lendvay adá, 
azon hibákkal többnyire mint előbb, és sokkal keve
sebb hatással mint Egressy szokta.

Aug. 30. M o n t e c c h i  és C a p u l e t t i .  Zettel
mann , az ulmi színháztól , Theobald’ szerepében tet
széssel lépett fel. S 5 .

Aug. 31. E l ő s z ö r :  K o r s z e l l e m .  Vígjáték 
4 felv. Irta Raupach, ford. Fekete Soma. E’ vígjá
ték , vagy inkább bohózat, nevetségessé akarja ten
ni a’ korszellemtől! félelmet, melly körül belül épen 
az a’ szellemi világban, mi a’ divat az anyagiban, 
’s melly már nevénél fogva, minden kor’ sajátja. De 
nem csak ezen félelmet teszi a’ szerző nevetségessé, 
hanem azokon is költői igazság szerint boszút á l la t , 
kik a’ korszellemet, a’ kor’ kivánata szerinti hala
dást, visszanyomni törekednek. A’ mű maga Raupach’ 
jobbjaihoz tartozik ’s az előadás megfelelőleg jó : kü
lönösen »-ulattatólag játszott Megyeri, ki a’ gyára 
Töksi Pelikánt rettegéseiben ’s fel-felbátorodásában 
a’ legtermészetesebben ábrázolá , és Szerdahelyi, ki 
Bodóban a falusi nyers egyúgyüséget állitá elő.

F*.

E g y v e le g .
grök  m ozgás az egyesü lt-státusok

ban. Az egyesült-státusokban a’ speculation vigyá
zatlanok ’á többnyire bőszultek. A’ mai felemelke
dést holnap már bukás követheti, .  vagy követi szúk- 
ségképen. Nagy és nagyszámú kincsek jönek elő ta
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vaszig a! földből; ugyan annyi merül oda vissza, e- 
lőbb hogysem a’ fák’ levelei lehullnának- Az ame
rikai ezen meg nem indái. N eki, hogy izmos inait 
felcsiklandhassa, erőszakos rázatások szükségesek. 
A’ közvélemény ’s prédikálószék megtiltják vérmes 
testalkatának az érzéki éldeleteket, a’ bort, asszo
nyokat 's  fő ranguak’ fényűzésének fitogtatását; a’ 
kártya ’s koczka tilalmasok reá nézve; az amerikai 
tehát a’ munkában keresi azon erős izgattatásokat, 
mellyekre szüksége van, hogy az életet érezhesse. Ő 
örömmel veszélyezteti magát a’ speculatióktól pezsgő 
tenger felett. Ma a’ habok felhőkig felvetik ő t, ’s 
éldeli hamarjában e’ pillanat’ győzödelmét. Holnap 
n’ hullámok’ tajtéka közt enyészik e l ; ez őt meg nem 
háborítja; ő hideg vérrel v ár, ’s vigasztalja magát 
jobb jövendő’ reményével. Ezen kivül, míg a’ keres
kedés foly, míg némellyek felgazdagszanak, mások 
tönkre jutnak: az alatt bankok támadnak ’s hitelt 
lerjesztenek , — vasutak és csatornák keletkeznek, 
— a’ gőzhajók, gyáraikról a’ fo lvókra, tavakra, 
tengerekre iram lanak; a’ pálya mindig külebb nyú
lik a’ kereskedőkre, vasátakra, csatornákra, gőzha
jókra és bankokra nézve. Néhány személy veszt: 
de az ország nyer ; az ország népesedik , mivelődik, 
fejlik , az ország előre megy. Go a h e a d ! * )

Ha az életet a’ mozgás és az érzemények’ ’s esz
mék’ gyors egymásra következése te sz i: ágy itt száz
szorosán él az em ber; minden csupa forgás, minden 
csupa mozgás és iszonyú hánykolódás. Tapasztaláso
kat tapasztalások, vállalatokat vállalatok követnek. 
Gazdagság és szegénység egymás’ sarkában járnak 
’s felváltva foglalják el egymás’ helyét. Míg a’ má- 
najt nagy emberei lelökik a’ trónusból a’ tegnapiakat, 
már magok is félig ki vannak abból fordítva a’ hol
napnak nagy emberei által. A’ szerencse csak egy 
évszakig tart; a’ tekintet csak addig, mint egy vil
lám. Egy ellenállhatatlan ár mindent magával ragad, 
mindent szétőröl, ’s mindent áj alakokban állít visz- 
sza. Az emberek változtatják lakjokat, éghajlatu
kat ,  mesterségüket, állapotokat, pártjukat, feleke
zetűket; a ’ statusok változtatják törvényeiket, tiszt
viselőiket, alkotmányokat. Maga a’ föld, vagy leg
alább a’ rajta levő épületek részt vesznek a’ közön
séges állhatatlanságban. Ez örvénynek közepette a’ 
társasági rendnek fennállása csodának, megfoghatat- 
lau anomáliának látszik. Majd azt mondanák, hogy 
ez a’ társaság, melly a’ vak történettől egymás mel
lé vitt különböző elemekből van alkotva, ’s mellyben 
mindenki, egy saját szeszélye és érdeke szerint mó- 
dosítgatott karikában forog, miután egy pillantat a- 
la tt, habtöltsérként égig emelkedett, mulhatlanál por
rá  válva fog öszveomlani; — de sorsa még sem lé
szen ez. Ez ingó rendszernek közepette van egy ál
ló pont; ’s ez a’ házi tűzhely, vagy világosabban 
szólván: a’ házassági nyoszolya. Egy szigorú, olly- 
kor a’ vakbuzgóságig kegyetlen őr eltávoztat e’ szent 
ponttól mindent, mi annak állását megingathatná, és 
ez: a’ vallási érzeméuy. Valamíg ez álló pont sért
hetetlen lesz ; valamíg az őr , melly rá vigyáz , szi
gorú őrködésében megmarad: mind addig a’ rendszer, 
komoly veszélyek nélkül új meg új czigánykerekeket 
hányhat, ’s újabb újabb látszató változásokat szen
vedhet; ostorozhatja a’ szélvész: de szilárdságánál ’s

ö ) E l ő r e ,  m a r s !  E ’ szójárást C r o c k e t t  ez redes, egy 
nyúgoti nyers férfiú  ’s congressusi tag kapatla fel. A zt 
jnoud ják , midőn egy szomszédjának f ia , levélben engedőimet 
kért volua tőle leánya’ megkérhclésére , C rockett neki e* la- 
conicus választ a d ta : E l ő r e ,  m a r s !

ragaszkodó pontjánál fogva össze nem fog omlani, 
hanem fenn maradand. Sőt még egymástól csaknem 
független külön esoportúlaíokra is tördelődhetik : de 
azért el fogja borítni a’ földet, ’s nőni fog terjedel
mében , segédforrásaiban ’s benső erejében.

(F rancijából.) Fábián Crábor.
T ő r ü k  i g a z s á g t é t e l .  Egy szemtanú követ

kezőket beszél e’ tárgyról: Múlt martiusban egyik 
constant)nápoli kávéház’ ajtaja előtt ülvén, egy török 
tisztet láttam néhány törvényszolga’ kíséretében a' 
vásár felé jőni ’s egy sütő’ (Baecker) boltjának irátiy- 
zani lépéseit. A’ törvényszéki személyek’ jövetele 
több hidegvérű törők’ kíváncsiságát fölébreszté , kik 
nyugton dohányoztak körülem; ekkor fölkeltek, le
tett papucsaikat fölvevék ’s a’ sűtőbolt felé indultak. 
Én példájokat követém. Odaérkeztemkor már az e- 
gyik szolga el kezdé méregetni az árba bocsátott ke
nyereket, míg a’ görög eredetű sütő nyomorú ábrá- 
zattal oldalvást álla. Néhány kenyér meglehetősen 
lehüzta a’ mértéket, de nem sokára egy oldalvást eső 
határhoz jutott a’ török, melly a’ mértéket közel sem 
úté meg. Ekkor a’ tiszt’ majdnem észrevehetetlen 
jeladására a’ szolga egy kalapácsot és szeget vön elő 
széles övéből ’s míg társa a’ csalóka sütő’ fejét az 
ajtóiéihez nyoma, annak füllependékeit csodálatos ü- 
gyességgel minden pörczerimonia nélkül leszegezte. 
Azután a’ biró tintát, tollat, papirost vett övéből elő, 
néhány szót fö líra, ’s a’ törvéuyző csapat odább állt. 
Ez alatt a’ constantinapoli utcza-iijuság összegyűlt a’ 
szerencsétlen leszegezett körül ’s ezt csúfold és sér- 
tegeté ; azután pedig apródonkéut hosszú szőrit sze
lindekek jöttek látogatóba ’s egymás után minden ke
nyeret elhordták a’ boltból. — Két órával későbben 
ismét keresztül mentem a ’ piaczon ’s láttam, hogy a’ 
dolgok a’ régiben álltának. Csak estennen, nap’ le
mentével, mikor a’ kegyes imán’ szava imádságra hív
ja  minaretje’ magasáról a’ hivőket , jöjt egy politia- 
szolga ’s fölszabadítá a’ foglyot. Ha megtörténik, 
hogy valaki folytatott csalás t Ital üj kiszegezést ér
demelt , törvény szerint nem a’ régi lyukba ültetik a’ 
szeg, hanem a’ fül újra átlyukasztatik. Azon észre
vételt is tevém , hogy a’ constantinapoli sütők rende
sen mélyre eresztve hordozzák turbánjokat, hogy 
fulbélyegeik takarva legyenek. Ha a’ mi sütőink (így 
fejezi be tudósítását a’ szemtanú) hasonlóan bunlettet- 
nének, közölök egyik másiknak füle sem maradna.

Seribe. Egy franczia hírlap átnézését adja azon 
emelkedő tiszteletdíjnak, mellyet Seribe szerencséje’ 
emelkedésével együtt kapott. — 1812-ben egy színda
rabjáért 100 francot kapott, könyvekben fizetve ki. — 
1816-ban a’ f a l u s i  o s k o l á t  150 frankon adá e l .— 
O ry g r ó f é r t  kapott 400 fr. ; a’ l á t o g a t á s - é r t  
B e d l a m b a n  (1818.) 400 frankot. 1822-ben V a l é 
r i á t  3000 frankért adá e l, 1823-ban a’ lió -é rt 700 
frankot nyert; 1834-ben B e r t r a n d  és  R a t o n  kéz
irata 4,500 frankért kelt e l, míg végre B e r t r a n d  
és B a t o n ’ kinyomatágakor 148,000 frankra emelke
dett Seribe’ Írói tiszteletdíja.

Pof. Gotterell Tamás Jersey’ szigetén nyolez 
napi fogságra — kenyér és víz mellett — itélteték a ’ 
kir. törvényszék által, mivel részegségében nejét fel
pofozta.

Carthago. Parisban egy társaság keletkézéit, 
melly föladásul tette magának vizsgálatokat tétetni a ’ 
hajdani Carthago’ fekvés-helyén. A’ munka már el- 
kezdeték ’s egy szép ház kiásaték fresco festéssel és 
mozaikkal. Tizenöt szekrény meg is érkezett már 
To »Ionba a’ gyűjtött régiségekkel.

Az Athonaeumból belenként k é tsz e r, úgymint csütörtökén és vasárnap , jelenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a ’ F igyelm ezőből, minden 
kedden egy ív. A ra a* keltőnek helyben k ibordással, 5 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tatott boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. Velinpéídányok félévenkén 
két forin ttal drágábbak. Évnegyedenként is válthatn i példányt 2 f. 30 cs postán 3 flon . Kiadó hivatal P esten , Hatvani u tcza ,594. szán..

X y o m a t lk  B u l lá n ,  a ’ m a g y a r  k ir á ly i  e g y e t e m '  b e tű iv e l
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p l i i á j á l i o z .  II.

I I .  I D Ő S Z A K .

Német befolyás, szent Istvántól Kálmánig.
1000—1114.

Nekünk, kétlő ’s liiileg* század’ gyerme
keinek nehéz képzelni azon buzgúságot, mely- 
lyel a’ kereszténység a’ középkorban hivő 
lelkeket megszállta, azon termékenyítő erejét, 
mellyel a’ köz életre, tudományokra ’s mes
terségekre hatott. AMcereszténység, mint egy 
híres író mondja, villanyszikra volt, melly az 
éjszak’ hadakozó népeit ébresztette, maga
sabb szellemi művelődésre emelte, ’s az új 
nemzeteket lelkületűkben , ’s alkotmányokban 
elrendezte ’s alakította. Az egyház mintegy 
védfedél volt, mint a’ minden felett elterjedő 
mennyboltozat, niellynek ólalma alatt a’ népek 
békésen kezdtek elrendezkedni, ’s törvénye
sen, ’s jogosan alakulni. E’ szerint István is 
a’ kereszténység’ felvétele után a’ nemzettel 
egyetemben folytatá a’magyar alkotmány’ di
cső palotájának építését, mellyliez az ázsiai 
szerződés, ’s Árpád’ rendelései az előcsarno
kot képezték. Kereszténység ’s elrendezett

szabadság volt a’ két fő elv, mellyből minden 
törvényei folytak, ’s ezen két fő eszmében 
rejtezett a’ harmadik is, a’ régi törzsökfejek’ 
hatalmának korlátozása, mellyek a’ vezér’ 
felsőségét büszkén, az ázsiai kötés’ értelmé
ben csak hadban ismerték el korlátlanul, ’s 
vitézségök-nyerte birtokaikban függetlenül n- 
ralkodtak. Ezen hatalom ugyan m ára’ keresz
ténység’ behozatala előtt megcsonkúlt, ’s ki
tűnőségében azóta mind inkább vesztett, min
den lázadásoknál azonban újra mutatkozott. 
Elíürlesztése volt az pgymást felváltó kirá
lyok’ fő czélja, ’s bár mennyire különbözött 
is lelkiiletök, bár mint ellenkeztek német vagy 
görög liajlomaik , ezen elv mégis örökül ha
gyatott királyról királyra. Ez fejti meg az ár- 
pádiak’ nagy rendszabásait: az idegenek’ ki
váltságait, ’s némileg a’kereszténység’ buzgó 
terjesztését is, melly kétfelííl támadta meg 
a’ törzsökfejek’ tekintetét, midőn a’ rabságot 
eltürleszté, ’s a’ királyt a’ szentség’ fényko
szorújával övedzé körül.

Ha a’ törvényhozások’ történeteit az óvi
lágban vizsgáljuk, csaknem mindenütt látjuk, 
hooy eredetök istenekhez emeltetett. Jól is- 
merék a’ régi törvényhozók az emberi gyar- 
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lóságot, melly minden új ellen elfogúlt, ’s 
hajlandó azt, mi szemei előtt eredeti, meg
vetni, ’s azért nem vágytak munkájok’ erede
tiségének hírére, ’s törvényeiket a’ régi hit
hez, mint legbiztosabb alaphoz ragasztván, 
mindenütt mint az istenség’ tolmácsai jelen
nek meg, így Möses, Minos, Numa, Pytha
goras, Mohamet. A’ keresztény időkben u- 
gyanazon nézet’ emelte az egyházi rendet a’ 
törvényhozó testnek első rendére, hogy a’ 
törvényeknek kiilsőképen is a’ vallás’ szent
ségpecsétje ne hibázzék. ’S így azon gyűlés
ben is, mellyben István alatt a’ régi rend
szerhez , melly ez alkalommal el nem törölte
tett , a’ kor’ kívánságai szerint új határozatok 
kapcsoltattak, fő helyet foglal az egyházi 
rend’ fényes állásának biztosítása, törvény ’s 
dézmafizetés által. Átlátván továbbá a’ király 
az egyház’ elve igazságát, hogy keresztény 
rabszolga nem lehet, a’ rögtöni kivitelnek 
lehetetlenségénél a’ m e g v á l t á s  tétetett le
hetségessé, ’s a’ felszabadítás javasoltatott. 
A’ büntető törvények középkori szellemben 
a’ viszonzás’ ’s vérpénz’ eszméin alapúinak, ’s 
így a’ vérboszú’ megszüntetésével e’ részben 
is a’ művelődésnek rés nyittaték, végre a’ ki
rályi méltóság’ fentartására felségsértési tör
vény hozatott. Hazánknak ezen első írott tör
vényei főkép’ külsejükben sokat hasonlítanak 
a’ frank capitulárékhoz, ’s zsinathatározatok
hoz, mi azon befolyás mellett természetes, 
mellyel a’ külföldi születésű egyházi rend, 
azon időben minden tudomány’ élénk őre, ’s 
termékeny középpontja , a’ gyűlésre hatott, 
de annál kitünöbb István’ érdeme, hogy csak 
a’ valóban keresztény, ’s a’ magyar nemze
tiséggel nem ellenkező, elveket alkalmaztatá 
országára, az akkor már kifejlett, ’s egész 
Európában virágzó feudalismus’ elmellőzésé- 
vel. — A’ pogányság azonban még mindig le 
nem volt győzetve, ’s a’ jámbor királynak 
még többször fegyverhez kelle nyúlnia, most 
az erdélyi Gyula, most a’ bolgár Achtum el
len. Különös jelenet a’ kereszténység’ histó
riájában, hogy csaknem mindenütt karddal is 
hirdetteték, mintegy ellenvetésül azoknak, 
kik a’ békeparanesolót erőtlenítőnek hinnék.

István élete’ többi idejét királyi tiszte 
teljesítésének, ’s az istenszeretetnek szentel
te , ’s áthatva a’ kereszténység’ isteniségétől, 
egy keresztény király’ középkori ideálját tes
tesítvén , áldásteli tetteivel az új vallást leg-

hathatósabban terjesztette. Nagyságát legin
kább tünteti ki fia Imre ’s unokája Péter, kik 
István’ lelkiiletének kettős irányát, a’ ke
reszténység’ ’s művelődés’ felé, egész a’ túl- 
ságig kiképezve öröklék. Imrének lágyabl) 
lelke a’ kereszténység’ tettre késztő oldalát 
fel nem fogta; a’ szentség’ pálmája lebegett 
szemei előtt, nem a’ királyi korona, ’s még 
atyja’ halála elő tt, szűz házasságban élve , 
gyermektelenül meghalt. Péter ellenben, csel- 
szövények által eltávoztatva a’ király’ köze
lebbi rokoni, István’ halála után királyi székre 
ült, Magyarországot német földdé kívánta 
változtatni; — országlása a’ szent Istváné
nak torzképe volt. A’ finom olasznevelésünek 
nem tetszett a’ büszke magyar’ komoly lelkű- 
lete, ’s alkotmányának korlátái; tobzódva 
akart ő élni, egy korlátlan király, az embe
riség’ magasságain. Midőn azonban német 
zsoldosokat tartani, ’s a’ hivatalokat néme
tekkel betölteni kezdé, a’ magyarok, kik első 
királyuk’ újításait hálásan fogadták, Péter 
alatt a’ nemzetiséget féltve, Abát választók 
királynak. De ez is elhagyatott a’ nemzettől, 
midőn a’ Pétert segítendő császár’ engeszte- 
lésére a’ Lajtántúli részeket neki átengedni 
kész, ez által az ország’ teljességét, a’ ha
za’ méltóságát megsérté. Péter nem tanúit 
szerencsétlenségén, ’s hűbérbe fogadván Ma
gyarországot a’ császártól, tulajdon vesztét 
maga okozta, — a’ belháború kigyúlt, ’s az 
Oroszországból meghitt András lett vezére. 
Mind azok, kiknek István’ bölcs rendelései, 
Péter’ nemzetelleni zsarolásai, ’s Aba’ dur
vasága megelégíílellenségre okot adtak, a’ 
régi istenek’ minden tisztelői, az erkölcsiség’ 
minden baráti, ’s minden igaz hazafiak, tőle 
várták különböző bajaik’ enyhítését. De ő 
magas hivatásának meg nem felelt, ’s a' meg- 
elégűletlenek’ legdurvább, ’s a’ mint látszott, 
leghatalmasabb részének megengedte minden 
újítások’ eltörlesztését, ’s az ősi szokás’ ál
talános helyrehozatalát. Ezen engedetem vér
patakokkal árasztá el az országot, a’ nép a’ 
papok, dézmaszedők ’s németek ellen dühön
gött, de a’ pogányság’ ezen durva, ’s eleinte 
győzelmes kitörése sem árthatott a’ keresz
ténységnek , ’s István’ rendeléseinek, mert 
Péter’ meggyőzetése után átlátta András, hogy 
csak a’ keresztény nemzetiségben léteznek a’ 
jövendő’ csirái, ’s egész éltében országosá
nak első hibáját helyre hozni iparkodván, ezen
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pusztítás is az új vallás’ diadalmává változott. 
András a’ német császár’ kószájától retten
ve , ki Péter alatt Magyarországot már liűlié- 
rei közé számítá, egy nagy következésü 
rendszabásnak alkotója lett, midőn vitéz öcs- 
csét Bélát segítségül Lengyelországból el- 
h ítta , ’s az ország’ harmadrészének urává 
kinevezte. A’ herczegség ugyan a’ királyság
gal, mint két kard egy hüvelyben, össze nem 
fért ’s háború volt következése ; de utóhangja 
leven, ’s nagyobb arányban utánzása a’ tör- 
zsükfejek’ csaknem egészen független hatal
mának, ezen felosztás’ a’ nemzet’ szellemével 
megegyezett, ’s azért, a’ herczegséget mind 
a’ mellett, hogy először is a’király’ vesztével 
végződött, még többször találjuk a’ magyar 
történetekben.

András’ meggyőzetése ’s halála után Béla 
az ország’ állapotját zavarban találta, a’ po
gányság’ a’ kereszténység’ színe alatt, mint 
hamutól fedett tiiz, mindig tovább harapozott, 
a’ birtokosok uzsorások’ kezében voltak, a’ 
pénz’ értéke különbözött, az egész országban 
fejetlenség uralkodott. Illy nagy bajok’ eny
hítésére rendkívüli eszközhöz nyúlt Béla, az 
ország’ minden helysége (villa) által két kö
vetet választatván, hogy az egész haza’ kép
viselőivel a’ nehéz időknek megfelelő szük
séges rendszabásokról tanakodhassék. A’ cso
portosan megjelentek a’ pogányság” s ősiszo
kás’ helyrehozatalát, az újítások’ elenyészte- 
tését ’s a’ külföldiek’ ’s kereszténység’ kiir
tását fenyegetve kívánták, ’s a’ király’ kény
telen volt a’ pogányság’ ezen utolsó nyilvá
nos merényletét fegyveresen elnyomni. Bölcs 
rendelések a’ pénzverés iránt, ’s szoros igaz
ságkiszolgáltatás jegyzik meg rövid uralko
dását , melly alatt az áruk’ becse is megliatá- 
roztatott a’ tudatlanok’ megcsalatásának ne
hezítésére, bizonyságul a’ történetvizsgáló
nak , mennyire távol volt a’ magyar a’ keres
kedés’ fogalmaitól.

Salamon’ országlása csak a’ régibb tör
ténetek’ ismétlése , egyfelül a’ királyság, ’s 
megette a’ császár, ki merényletével fel nem 
hágy , Magyarországotnémet hűbérié változ
tatni, másról a’ herczegség, Béla’ fiai közt 
megosztva, lengyelekre ’s a’ nemzeti erőre 
támaszkodva, köztök ingerlő tanácsosok, a’ 
türzsökfejek’ régi függetlensége’ megnyeré
sére zavart ’s visszavonást szerezni iparko- 
dók, végre messzebbről a’ görög udvar, melly

a’ hatalmas szomszédország’ gyengítésére a’ 
belháború’ lángját nevelni igyekszik. Ezen 
súrlódások ’s liáborkodások közt előre látható 
volt a’ lierczegekkel tartó nemzeti erő’ győ
zelme. —

Gejza rövid királyságba alatt ’s László’ 
uralkodásának kezdetével még mindig tartott 
az egyezkedés’ Salamonnal, mi a’ pápának al
kalmat nyújta befolyását ezen országban is 
erősíteni, de László egy új szent István, ’s 
mint ez a’ keresztény király’ ideálját szemé
lyesítvén, erős lelkületével ’s igazi vallásos
ságával sziikségtelenué ’s lehetetlenné tette 
a’ befolyás’ maradó megalapítását, mi főké
pen azért nevezetes, hogy akkor épen VII. 
Gergely, a’ lángeszű Hildebrand, viselte a’ 
tiarát. — Két hatalom uralkodott a’ közép
korban a’ népek felett, világi, ’s egyházi, 
császár ’s pápa, feudalismus ’s hierarchia, vi- 
szonos függés- ’s korlátozással, ’s ezek 
most VII. Gergely alatt összeütköztek, de a’ 
császárság’ fénye, a’ feudalismus’ aczélereje, 
’s mesterséges gépezetük nem bírt az egyház’ 
tiszteletével, az ész’ hatalmával, a’ pánczé- 
los nemesség’ a’ fegyvertelen alrenddel. Mert 
az invest!túra csak a’ harcz’ jelszava volt, az 
elfajult császárság’ alázítása, ’s az elnyomott 
nép’ boszúja rejtezett alatta, ’s ez enyliítte- 
ték, midőn a’ bársonyban született Henrik, 
Canossa’ várában, a’ kovácsi! Hildebrandtól 
három fagyos napokon át, könnyű ümögben 
az egyházi átok’ feloldozását várta. ’S hogy 
ez volt a’ harcz’ belső értelme, ezt mutatja 
az egyházi rend’ magaviseleté, melly mindig 
a’ szótlan szenvedő népet boszúlva, királyi 
koronákat alázott, sőt hogy azon mélység., 
melly őt a’ feudalismus tói elkiilönzi, a’ késő 
századokig átliágatlan maradjon , a’ coeliba- 
tus’ jármát vette vállára, hogy elkiilönözve 
nagyoktól, kikhez öt a’ házasság’ csatolhat
ná, csak nagyobbrészint alrendű atyafiai ál
tal köttessék össze a’ világgal. ’S így a’ ma
gyaroknál is nagyobb befolyást nem nyert a’ 
pápa, mig férfias ’s vallásos királyok, magas 
hivatásokkal megegyezőleg, ’s nemzetiképen 
uralkodtak, mint László, kinek érdemei olly 
mélyen be voltak vésve a’ nemzet’ szívébe, 
hogy holtát három esztendőkig siratta. Fő el
vei, mint törvényeiből is látszik, az egyházi 
rend’ biztos szabályozásában, ’s vagyon’ bá
torságának megerősítésében, *s a’ pogány
ság’ kiirtásában (alatta tiltattak el az áldoza- 
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tok forrásoknál, fáknál, szikláknál) pontosúl- 
tak össze. László’ halála után Kálmán lett ki
rály, a’ selyp, kancsal, ’s héna; ’s a’ szép 
Álmos a’ lierczegséggelmegelégedett. Ez jegy
ző meg a’ magyarokat az európai művelődés’ 
bélyegével, hogy ázsiai fogalmaikat elfelejtve, 
a’ lélek’ felsőbbségét a’ testen, ’s a’ szellemi 
erő’ uralkodását elismerték, a’ keresztény 
elvek’ győzelmét a’ király’ formátlan teste bi- 
zonyítá. Ő végzá szent István’ nagy munká
ját, a’ kereszténység’ behozatalát ’s rabszolga
ság1’ elenyésztetését, midőn a’ pogány rab
szolgáknak a’ házasságot megtiltotta. Néhány 
törvényeiben századát sokkal megelőző egy 
szellem leng, mellyekben t. i. a’ boszorkány- 
perek megszűntetnek, a’ gyermekölő csak 
egyházi büntetés alá vettetik, ’s a’ kolosto
roknak ’s egyháznak ajándékozott szerfeletti 
halastavak visszavételnek. Alatta végződik, 
midőn a’ kereszthadak’ német zsaroló csapat- 
jai Magyarországban vesztüket találják, a’ né
metek’ befolyásának első szaka, kezdetben 
jóltevő, a’ kereszténységgel a’ művelődés’ 
magvait elhintő, később mind inkább nemzet
elleni, ’s ellenséges, de minden külső ereje 
mellett hatásnélküli. Kálmán alatt mutatkoz
nak a’ görög befolyás’ első jelei, a’ constan- 
tinápolyi nevelésű herczeg Álmos’ ármányko
dásaiban a’ király ellen, ki nemzeti erőre tá
maszkodva, ellenénél mindig erősebb volt, ’s 
az ingerlékeny király’ kegyetlenségében, 
mellyel cselszövényeivel fel nem hagyó atya
iját, sőt ártatlan fiát, Bélát is, a’ görög udvar
nál olly igen szokott módon, megvakíttatá.

így látjuk, hogy a’ magyar történetek’ 
ezen szakában a’ rn ag y  a r  min di g ha l a-  
d o t t ,  ’s o r s z á g a  v i r á g z o t t ,  mi dőn  
n e m z e t i s é g ’ v o l t  v e z é r  c s i l l a g a ,  
n e m z e t i s é g ,  m e 11 y a’ k o r ’ k i v á n a- 
t a i t  m e g é r t i  ’s v e l ő k  ö s s z e o l v a d ,  
mint ezen időszakban a’ kereszténységgel. A’ 
következő időszak ugyanezen elvet igazolja, 
mutatván, hogy az ország’ hanyatlott, ’s a’ 
magyarok aljasodtak, valahányszor a’ nemze
tiség’ külbefolyásnak alárendeltetett.

£Foljt»tutik.) JP utssley Ferencs,

•c
S z o l t  e  l e á n y .

Virágvasárnapon 
Sétál leánysereg,
Lányok közül egyben 
Páromra ismerek.

Halvány is, szőke is,
Miként magam vagyok ;
Tudom mi a’ neve 
’S felé kacsingatok.

Egy pillanatot kell 
Szemébe játszanom,
’S ha szívesen fogad,
Körül udvarlanom.

'S körííludvarlom őt,
Kis ég nyílik szemén,
Leírva képemet 
Kis égben látom én.

Ah! még szemében is 
Másolva én vagyok;
A’ szőke gyermekért 
Akár meg is halok.

Fráéfyi János.

I t n n y u d i * v é i l tm g y a lu .

A’ lasslovtzei átjárás’ oláhországi részén 
a’ ladik század’ derekán néhány magas tölgy’ 
árnyékában magános révészlak emelkedők, 
igen közel ugyan a’ Dunához, de hatalmas 
gát által ótalinazva annak gyakran kicsapongó 
hullámi ellen. E’ lak, mint minden oláh ház, 
igen egyszerűn vala építve, ’s csak annyiban 
különbözők a’ mintegy óranegyednyi távol
ban elterülő roppant oláh helység’ házaitól, 
hogy gallyból font oldalai nem agyaggal ’s 
földdel, hanem kívül ’s belül két sor termés
kővel valának erősítve , sükerrel daczolhatás 
végett, rendkívüli áradás’ idején talán egé
szen odáig szivárogható habjaival a’ mély ’s 
azon helyen szűk medrü folyamnak. Ezenkiil 
még nagyobb is vala egyéb közönséges épü
leteknél a’ révészlak, ’s nem csupán, köz 
szokás szerint, egy hajlékból állott, mellyben 
télen emberek ’s barmok legjobb egyetértés
sel sütkéreznek a’ kormos tűzhely körül, ha
nem három külön lakrészt foglalt magában. 
A’ Dunához legközelebb álló rész mintegy 
harmadfél ölnyi magos szálfákra épült ’s két 
másfél öles gerendán nyugvó, fából egysze
rűen készült, csapólűd által vala kapcsolat
ban a’ ház’ másik két részével, és e’ s'zerint 
lakója, mihelyt akará, elkiilünözheté magát 
a’ többi lakosoktól, ha a’ csnpóhídat fölvo- 
ná, ’s így aztán tetemes!) erő ellen is sze
rencsés siikerrel védheté magát. Ez óvórend
szabály épen nem volt fölösleges, mert a’ ház’ 
másik két része dombon fekvék, mellynek
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mindig magasbuló hátiészét süni erdő koszo- 
ruzá, ’s ez többször szolgált menedékül a’ 
közel török földről átszökött gonosztevőknek, 
kik már nem egyszer rohanák meg a’ magá- 
nos révészlakot; de mindig* siiker nélkül, mert 
első neszre mindig valamennyi lakos az épü
let’ első részébe vonult, a’ csapdáidat fölvo- 
ná, és a ’ háztetőről durva faraoványu parányi 
toronyban felnyúló zajharangot meghuzá, mire 
a’ közel helység-bői azonnal csapatonként ér
kézéit segély, mert a’ lakosok jól tudák, hogy 
e’ harang’ kongása vagy rablók’ megjelentét, 
vagy a’ révész-hidasnak háborgó hullámokkal 
küzdését adja tutitokra. Addig pedig, mig a’ 
segély megérkezék, tízszerte nagyobb erővel 
is bátran szemközt állhatott a’ révészlaki 
család. —

Az érintett váralaku épületrészt a’ szom
széd falu’ első alapítása óta folytonosan Fer- 
randa család’ mindenkori feje laká gyermeki
vel, a’ közvetlenül hozzá kapcsoltat pedig ro
koni, mig a’ legszélső ’s legtágabb, mellynek 
ajtaja a’ dombra nyílt, a’ révészlegényeknek 
’s barmoknak szolgált biztos tanyául. A’ csa
lád’ ifjabb férfi tagjait számos év óta keres
kedési küldöttségek’ vezérletével szokta meg
bízni több vagyonos!) és nagyobb összekötte
tésű kereskedő, ugry, hogy több fiatal Fer
randa nemcsak a’ szomszéd török, hanem a’ 
közel görög birodalom’ nevezetes!) kereskedő 
válásiban is megfordult, ’s néliányan közülük 
a’ világhírű Velenczében sem valának idege
nek. E’ körülményből, évek’ eltölte után, 
műveltség’ kezde áradozni az egész révész
családra , melly mindinkább kítiinteté durva 
szomszédai közül, ’s végre a’ vajda’ figyel
mét is annyira megnyeré, hogy hol egyik, 
hol másik Ferranda titkos irományok’ és üze
netek’ átvitelére is használtalék a’ szomszéd 
török ’s görög tartományokba, sőt Onutz, a’ 
legfiatalabb Ferranda, egyike volt azon meg
hitt sürgöny vivőknek, kiket ürakul vajda a’ 
nagy Hunyadi Jánoshoz kiildözgete, midőn a’ 
törökök elleni háború folytonos élénkségben 
tartá a’ magyar és oláh udvar közt a’ kölcsö
nös közlekedést. Századok’ óta virágzott e’ 
család egyszerű igénytelen magányban, ’s va
lamint a’ vajdák’ megkülönböztetésével, úgy 
a’ környék’ lakosinak mindig növekedő őszinte 
tiszteletével, folyvást dicsekedhetni vala sze
rencsés. A’ sors maga is kimélni látszék mos-
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tolráskodó játékival a’ boldog révész - csa
ládot. — * **

1444dik évi november’ 12dikén délután a’ 
révészlak’ első részében, magosra élesztett 
lángok körül, mint látszék, fontos ügy tartá 
együtt Ferranda család’ fiait, mert a’ haj
lék’ legtávolabb zugában egy alvó gyermekre 
borult asszonyon kívül egy néinber sem vala 
jelen; tehát'titkosan akara fiaival ’s rokoni
val tanácskozni a’ családfő. A’ hajlék’ falán, 
hálókon, evezőkön ’s vizafogásra használni 
szokott néhány szigonygerelyen kívül, czifra 
némberruliák függőnek ’s guzsalyok, ezek 
mellett pedig néhány török kard, dsida, ta
lán valamelly török rablócsapattól elszedett 
zsákmány darabok, ’s egy kanóczpuska, mi
nővel azon korban még igen kevés alacsonyabb 
helyzetű oláh dicsekheték. A’ tűzhely’ legké- 
nyelmesb oldalán egy ősz fürtű aggastyán ült; 
mélyen homlokára nyomult magas kecskebőr 
süvege alól tömötten gyiiriizének széles vál- 
laira hószín hajszálai, és bokros pillái alól 
korával egészen ellenkező tűz villoga, ’s 
mintegy neheztelni látszék a’ csontos barna 
kezekre, mellyek hálókötéssel valának fogla- 
latosak, holott inkább dsida vagy súlyos kard 
illett volna ízeik közé; azonban a’ sűrű re- 
dőktől barázdált vihar barnította arcz ’s gör- 
nyedező test alaposan megczáfolák a’ fekete 
szempár’ lángbeszédét, ’s világosan tanusíták, 
hogy az óriási tölgyben sincsen életerő , mi
dőn már csak csúcsán láthatni zöld levelet ’s 
roppant ágai mereviilten recsegnek minden 
szélsulianattól. Loup vala neve a’ tisztes csa
ládfőnek ’s tekintete nagy az egész család
nál , noha legidősb fia már rég meghaladd öt
venedik évét, ’s a’ majdnyolczvan évű Loup 
már csak erkölcsi erőt használhata parancsai 
teljesítésinek eszközlésére. Körülötte húsznál 
több fia, unokája ’s veje ült, figyelve minden 
szavára az öregnek , ki rövid szünet után így 
folytatá beszédét: „Fiúk, az idő sürget, této
váznunk nem lehet. Én régóta ismerem azon 
moldvai kereskedőt, ki ma délben nálunk pi
hent, ő nem képes hazugsággal ámítni régi 
barátját, ’s hinnünk kell minden szavát. Mu
rád’ hadai visszatértek Ázsiából néhány ve- 
lenczei és genuai gyalázatos hajókapitány’ 
segélyével, ’s most szemközt áll roppant serge 
vajdánk’ fiának ’s a’ magyarok’ maroknyi né
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pével. Ragadjatok fegyvert ’s kezdjetek a’ 
derék vajdafi mellett. Az idő zord, liópelyliek 
sziirkítik a’ főidet ’s a’ Dunán már gyönge 
jéghártyák kezdnek mutatkozni, kevés utas 
forduland meg tehát révünkön ’s a’ csekély 
szolgálatot két legény könnyen megteendheti, 
a’ többit vigyétek magatokkal, ’s köszöntsé
tek Onuíz fiamat.“ E’ szóknál az ágyban fekvő 
gyermek nyugtalankodni kezde, ’s a’ mellette 
térdelő némber, néhány csitítú szó után föl
emelkedők, a’ csudálat’ hangján e’ szókat in- 
tézé Louphoz: „Hogyan atyáin, nem csalnak 
füleim? Te az utált magyarok ügyét saját vé
red’ föláldozásával akarod előmozdítani ? Azon 
magyarokét, kik miatt leányod mindenét el
vesztő ’s családod’ szivét hosszas gyász’ éje 
borítá ?“

.Hallgass, leányom, szóla komolyan az 
aggastyán; csak szoros hallgatás’ Ígérete 
mellett maradható! szenvedő gyermeked’ ágya 
mellett.* Van okod gyűlölni a’ magyart; de 
én is gyűlölöm e’ büszke nemzetet, leginkább 
pedig azon istenített Hunyadi Jánost, ki már 
annyi bút hozott határtalan dicsvágya által az 
oláh szülők’, nők’ ’s leányok’ fejére. Csilla
pítsd fájdalmidat, jó leányom , ha késik is a’ 
boszu’ édes órája, végkép azért nem marad 
el. Most kötelességünk segítni megszorult ha
zánkfiáin és Drakul’ elsőszülöttjén. Láss gyer
meked után, leányom, ’s maradj néma, mi
dőn férfiak tanácskoznak.* ’S Loup’ leánya 
keresztbe veté karjait mellén ’s ismét elfog
laló előbbi helyét, miután futó pillantást vete 
nagy fekete szemeivel a’ falon függő fegyve
rekre ’s hosszú sóhajjal enyhítő keble’ fájdal
mát, melly teste’ minden mozdulatából élén
kül kitűnt. Egész külsejéből ítélve, e’ bús 
hölgy még alig lehete hannincz évű, tagjai 
ép erőre ’s egészségre mutatónak; de arcza’ 
rózsáit leliervasztá a’ bánat, ’s ez keletiesen 
halvány-sárga színe, párosulva ábrándos me- 
rengésű igéző tüzű szemeivel, olly ellen áll- 
hatlan hatással bírónak, hogy lelietlen volt 
részvét’ érzelme nélkül levonni róla a’ szemet. 
’S az edzett szívű Ferrandák is gyöngéd szá
nakozás’ tekintetét jártaták végig a’ bánatos 
Flóra’ igéző kellemein. „Rajta, rajta, fiúk, 
— szóla ismét lelkesítőleg az öreg Loup, — 
mindent a’ hazáért legyen jelszavatok, ’s ki 
hátán hoz sebet vissza lakomba, homlokára 
kap tőlem olly mélyet jutalmul, hogy fölaka- 
dás’ nélkül ki fog rajta férni lelke.“ A’ Ferran

dák bátorságok jeléül hangos harczkiáltást 
emelének ’s fegyverek után nyúltak, a’ szom
széd hajlékból ellenben némberek’ jajai kez
dőnek hangzani, mert a’ csatariadás tudtokra 
ad á , hogy a’ férfiak liarczra készülnek.

A’ családfő már áldását monda az indu- 
landókra, midőn a’ Duna’ túlpartján oszlopról 
függő kiirt megharsant, je léü l, hogy valaki 
átjőni szándékozik a’ folyamon. A’ készülők’ 
zaja miatt eleinte figyelem nélkül maradt a’ 
kürthangzás ; miután azonban perczről perezre 
erősbiile és sajátszerü fordulatot kezde ven
ni, majd egyhangúlag fölkiáltának a’ férfiak: 
„Ez Onutz; így csak családunk’ tagjai szok
ták fúni a’ kürtöt;“ ’s mindnyájan az Óhajtott 
elébe rohantak, égve kíváncsiságtól az ellen
ség’ állásáról, vagy talán épen a’ csata’ ki
menetéről valamit hallhatni. Maga az öreg 
Loup is követé őket, ’s csak Flóra maradt 
szendergő gyermeke mellett; de a’ hólyaggal 
borított ablakokat megnyitó, hogy valamivel 
előbb láthassa a’ szeretett testvért.

Alig lehete a’ Duna’ közepén Onutz, mert 
csakugyan ő volt, ki a’ kürtöt először fuvá, 
’s szakadatlanul harsoga a’ kürt a’ túlparton 
és majd egyes majd egész csapat lovagok ér
kezének a’ folyamhoz, ’s inig egyik folyvást 
fuvá a’ kürtöt, valamennyi inte a’ révészcsa
ládnak ,* minél előbbi átszállításért, néhányon 
pedig ellenállhatlan rettegéstől sarkalva, nem 
is várák be a’ gyors evező csapásokkal kö
zelítő hidasokat ’s dereglyéket, hanem a’ vízbe 
ugratának tajtékzó lovaikkal, ’s mivel az el
fáradt szegény állatok nem valának képesek 
megküzdeni a’ rohant árral, hullámok közt 
lelek halálukat. A’ zaj és segélyért kiáltozás 
minden képzeletet haladó vala, ’s már este
ledni kezde, midőn valamennyire megszűnt a’ 
tolongás. Az átszállított oláh harezosok ma
gosra lobogó tüzeket gyújtónak Fernanda’ lak
háza mellett, ’s egy közülök, fölmelegiilvén 
tiiz ’s ital által, mellyet a’ szomszéd helység’ 
lakosi hozónak, harsány torokkal beszélni 
kezdé a’ történteket, inig egy két csapatve
zér a’ még folyvást érkező embereket kérés
sel ’s erőszakkal maradásra törekvők bírni, 
hogy egyesülve védjék az oláhországi Duna- 
partot, ha talán még azon is átnyomulni akar
na a’ győztes török sereg, „ügy van, — 
mondó a’ dicsekvő szónok, jól fölhajtva a’ 
csobolyót, — csupán az átkozott magyarok 
okozók, hogy a’ csatát elvesztettük. Mindjárt
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a’ csata’ kezdetén megdöntők a’ janicsárok 
a’ magyarok’ jobb szárnyát; a’ király és Hu
nyadi, megrohanák ugyan a’ török hadat ’s 
le akarák mosni a’ magyar névről e’ gyaláza
tot, de tiizök csak szalmatiiz vala; alig érzé 
vértjük az első török kopjadöfést, ’s a’ gyáva 
Hunyadi gyalázatosán megfordult, a’ király’ 
csapatját megzavaró, az ellenségnek rést 
nyitott, ’s miután a’ magyar király’ leütött 
fejét póznára tiizék a’ pogányok, mindnyájan 
futásnak valánk eredni kénytelenek.“ — A’ 
hallgatók közül számosán átkot kiáltának a’ 
hős Hunyadira ’s iszonyú káromlásokat min
den magyarra; a’ Ferrandák azonban, kik 
nem annyira a’ beszélő’ mint körükben álló 
Onutz’ szavaira hallgatónak, e’ zajongásban 
nem részesülőnek, sőt arczvonalmikon látható 
vala, hogy honfitársaik’ dühös kifakatlásában 
nem osztakoznak. A’ kérkedő oláh már ismét 
szólani akart, midőn Onutz, kilépvén övéi’ 
köréből, ingerült hangon e’ szókat intéző hoz
zá: „Lassabban, atyafi, add meg minden em
bernek a’ magáét; gyalázat rád illy szemte
len hazugságért, ’s szégyen társainkra, kik 
nem czáfolják meg rágalmazó szavaidat. Gya
lázatára válik ugyan nemzetemnek, mit most 
mondani fogok, de a’ hazugság ’s rágalom 
még nagyobb mocsok. Tudjátok meg, atyám
fiái, kik élelmünkről gondoskodátok addig, 
míg mi békét valánk kiküzdendők hazánknak 
’s biztosságot fáradozástok’ gyümölcsének, 
hogy a’ vétek’ súlya csupán a’ mi vállainkat 
nyomja. Hunyadi, kinek egyébiránt én soha 
nem valék barátja, bölcsen rendező el a’ csa
tát. Hunyadi’ oldalán állottunk mi vajdánk 
fiának vezérlete a latt, ’s midőn a’ magyarok’ 
első ellenállhailan rohanása megtöré a’ spa- 
hik’ sűrű sorait, rajtunk vala a’ sor előnyo
mulásra ; de a’ könnyelmű vajdafi, elámittatva 
némelly csábító tanácsadó által, nem követé 
Hunyadit, hanem balra fordult, megkerülő a’ 
török hadat ’s táborában iszonyú tlúlást vitt 
véghez, onnan pedig zsákmánynyal terhelten 
futásnak eredt, nem is hallgatva Hunyadi’ 
szavára, ki még a’ király’ halála után is helyt 
állott ’s csak sergeink’ gyáva távozása után 
vala kénytelen elhagyni a’ harcztért. A’ vár
nái csata örök gyalázatot áraszta az oláh nem
zetre !“ — ,Rád pedig halált liozandnak lá
zitó szavaid,‘ — dörgő dühösen egy Onutz’ 
szavainak vége felé partra lépett nyúlánk ter
metű fiatal oláh harczos, kinek fegyvere ’s

öltözete magas rangra mutatónak, ’s intésére 
számos ember emelt fegyverrel közelíte 0- 
nutzhoz: „Uram, — szóla Loup, korát ha
zudtoló tűzzel előlépve, a’ fiatal harczoshoz, 
— mindenkor hű valék atyádhoz, a’ hatalmas 
vajdához, ’s mindenkor kész saját napjaimmal 
szaporítni az övéit, és benned is tiszteiéin 
gyermekim’ jövendő urát; azonban kénytelen 
vagyok nyíltan kimondani, hogy nincsen okod 
fiam’ élete ellen törekedni, ő valót szóla, azt 
pedig el kell tűrnöd. Nézz serged’ már ide 
érkezett részére, látsz-e közöttük sebesül
tet, ’s nem görnyedeznek mindnyájan dús 
zsákmány’ terhe alatt ? Még egyszer, Onutz 
valót monda, ’s t e , kit az isten uralkodásra 
teremte, mindenek előtt köteles vagy tisz
telni a’ valót ’s büntetni az igazsággal ellen
kezőt.“

,Hah! nyomorult vén rabszolga , te da- 
czolni mersz velem? Bajnok hareztársím, e’ 
vén ember egész családostól Hunyadi’ kéme, 
’s arra törekszik, hogy járma alá segíthesse 
görnyeszteni szabad testünket a’ dölyfös ma
gyarnak. A’ gyáván elfutott Hunyadi János 
erre tart néhányad magával, ’s ez áruló 
nyílt karokkal várja öt. Rajta büntessétek az 
áruló családot. Minden fej két török aranyat 
nyomd ** '«9»  Mgnácz.

(Vege következik.)

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

Sept. 1. V á z  u 1.
Sept. 2. T é k o z l ó .  A’ gazdag erű Raimundnak 

e’ szép tündér regéje nem bír a’ magyar színpadon 
annyi hatással, mint a’ németeken mindenütt. Mi en
nek oka? Népi daraboknak már azáltal, hogy más 
nyelvre tétetvén á t, azon levegőtől, mellyben éllek és 
mozogtak, fosztatnak meg, szukségképen sokai kell 
veszíteniük, de mit mondjunk akkor, midőn az áttétel 
nem is egészen sikerült? Én úgy vagyok meggyőződ
ve, hogy Raimund’ Tékozlóját könnyebb magyarra ; or
dítani , mint például Lumpacit vagy a’ Dús parasztot; 
mert ez kevésbbé van néphez és helyhez kötve amazok
nál ; azt hiszem továbbá, hogy Jakab úr egyike leg- 
ügyesb fordítóinknak, mit több ízben minden kétséget 
kizárva bebizonyíta : de a’ jelen fordítással megelé
gedve még sem vagyok ’s benne keresem okát, hogy a’ 
darab’ hatása magyarban kisebb. Vagy kevés időt 
vett magának Jakab úr a’ fordításra, vagy, mi előt
tem még hihetőbb , Jakab úr inkább komoly mint víg 
dolgok’ fordításában ügyes. Müveknél, mellyek arra 
vannak főkép számítva, hogy a’ nevetőknek tessenek, 
szedjük össze minden erőnket, hogy az eredetinek egy 
jó gondolata, ötlete, szójátéka, ezélzása se veszszen 
el a’ fordításban; ’s hol teljes lehetetlen ezt vagy a- 
mazt visszaadni, »igyekezzünk a’ mű’ szellemében e- 
gyeulökkel vagy hasonlókkal kárpótlást szerzeni, kü
lönben a’ mit adunk, a’ legélettelibb műnek is csak 
száraz , éldelhetlen csontváza lesz. Jakab úr igen 
jól adá a’ Tékozló’ komolyabb részeit, szép, nume- 
rosus, hangzatos versekkel a’ benne előforduló dalokat,
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mel Iveket énekelni valódi gyönyör : de Raimund’ víg 
ötleteiből sok veszett e l, mikért kárpótlást nem kap
tunk, holott ezek a ’ németben mindig zajos tetszést 
nyernek. Ha Jakab úr’ kézirata kezemben volna, á l
lításomat be tudnám bizonyítani, így meg kell eléged
nem általánosságokkal. Mi az előadást illeti , az a’ 
sikerültebbekhez számítható. Szerdahelyi (Bálint) a" 
két első szakaszban jól já tszott, a’ harmadikban nem 
egészen kielégítőleg. A’ jelenések a’ visszatért és 
megismert Flotwellel a’ palota e lő tt; és otthon, Bálint’ 
házánál, a’ gyermekekkel; ’s ismét összeveszése Bá
lintnak nejével, valamint ezeknek kibékülése, cha- 
racterszerlibben és több érzetmélységgel adathatnának. 
Laborfalvi (Cheristane), Telepi (Sockel), és Udvarhe
lyi (Azur), kit legelőbb kell vala említsem, dicsérete
sen. Megyery (Wolf) nem annyira kielégitőleg. Ö ezen 
komornyíkot igen is komolyan veszi és finomabban 
mint Raimund akarja. Illy szellembeu akár Wurm ti- 
toknokot lehetne játszani Schiller’ , ,Ármány és sze
relmében.-c Barthánéuak (Katicza) csupán éneke ellen 
van kifogásunk; játéka a’ legjobbak közé tartozik, 
mit tőle láttunk. László’ (Chevalier Dumont) szerepe 
tökéletesen el van veszve a’ magyar közönségre néz
ve ; nemcsak nem mulat, hanem untat, de ennek nem 
László oka, hanem az, ki e’ szerepből francziát csi
nálván látja, hogy így elveszett , még sem változtatja 
meg. Kovácsné (öregasszony) ellen — ki igen jól já t
szott — azon kifogásunk van , hogy túlságosabban öl
tözködik ezen szerepében, mint a’ művészet’ elveivel 
egyeztetni lehetne. 0 valóságos ijesztő ’s tanácsoljuk, 
hogy ne minden asszony nézze meg, mert e’ rémítő 
alak még által mehetne a’ maradékra is. Nem tudna 
ezen dolgon az ügyes Kovácsné szelídíteni ? Minden
nek mit színpadon teszünk, örök törvénye legyen: 
legalább egy fokkal nemesebben, mint a’ prosai ter
mészetben. Szentpéteryné’ (Örzse) mozgásai még min
dig igen ügyetlenek , ámbár ő nem tegnap lépett elő
ször színpadra, miért nem vesz derék férjétől oktatá
sokat ? () csaknem minden szavát egy különös lábmoz
dulattal kiséri, mintha ugrani készülne. Szöilősy (ud
varmester) ezen néhány szót: „Oh hűség, melly nyo
morult eb vagy te , hogy a’ liáladatosság is lábaival 
lapod“  olty kellemetlen énekléssel mondja, mintha va- 
lamelly falusi kántor’ temetési nótáját hallánók.

Sept. 3. G r i s e l d i s .  Hallanak e’ színi hatással 
liiró, de eszméjében képtelen és szívmarczongló mü
vét olly sokszor adják színpadunkon, hogy nem so
kára az is meg fogja únni, ki különben igen szerette. 
Ma ismét ez került elő ’s úgy látszik csak szükség
ből előrántva, vagy talán Szakácsy miatt, ki benne 
vendégül mutatkozott. A’ dráma’ első jelenései olly 
botránkoztatólag adattak , annyi szerep-nem-tudást, 
akadozást, értelmetlenséget kelle tapasztalnunk , hogy 
sokan kétségbeesénk, valljon végig várhatjuk-e az 
előadást. Nem tudnának-e az igazgató urak bennün
ket illyen csapásoktól megszabadítani? Későbben a- 
zonban — hála a’ színház’ nemtöjének — színészeink 
csakugyan össze szedték erejüket és meglehetősen já t
szanak , vagy, ha eszünkbe ju t, milly divatos színpa
dunkon az érthetetlen játék , ’s a’ mai est ezen divat- 
lói mi dicséretes kivételt te tt, mondhatni a’ darab jó l 
adatott. Lendvayné (Griseldis) nagy dísze volt a’ mai 
estvének, nemcsak a’ charactert tüntető elő egész szép
ségével, lágyságával, mélyével, sióval minden ár- 
nyazataiban , haaein beszélt is értelmesen szohadarás 
nélkül. Üdvezeljük a’ derék művésznőt dicséretes ha
ladásaiban ! Ha ő magát a’ szóhadarástól megszabadí- 
tand ja , előmenetelének egyik legnagyobb eszközét 
kerítő hatalmába. Nagy sikerrel adá Megyery Cedrik

szénégetőt ma is ; a’ magát megbántott, megkeserí- 
tettnek képzelt apa egész valójában állott előttünk. 
Sokat veszített a’ darab, hogy a’ királyné’ (Ginevra) 
szerepét, Laborfalvi’ megbetegedése miatt, Kovácsáé
nak kellett adnia. Kovácsné egy azon felette kevés 
magyar színésznők közül, ki a’ Szerepekben nem vá
logat , ki szükség’ esetében még oilyakat is (mint hi
teles forrásból tudjuk), mellyek neki teljességgel nem 
valók, zúgolódás nélkül elvállal, öli kétségbehozha- 
tatlan bizonysága annak, hogy nála nem a ’ személyes 
hiúság, hanem tisztán az intézet’ java a ’ főczél. Ő ma 
nem játszott j ó l ; úgy látszik ideje sem volt készülni, 
’s a’ szerep teljességgel nem is neki való : de ennek 
nem ö oka,  hanem az, vagy azok, kik azt gondolják, 
hogy jobb fennakadás’ esetében a ’ darabot roszúl is el
játszatni, mint elhalasztani. Ezen módot sem drámairó 
sem színész — értjük a’ művészet kedvelő színészt — 
az. igazgatóságnak nem köszöni meg. Erkelnének (0- 
riane) ma csak néhány szava volt ’s azokat is alig tudá 
elmondani. Hátra van , hogy a’ mai estve vendégéről 
is szóljunk. Szakácsy jeles színpadi alak ; derék ter
met, karcsú, egyenes növés; arcz és szemek ollya- 
nok, menyeknek lehet kifejezést adui; hangja erős, 
érthető, csakhogy igen monoton ’s nem eléggé hajlé
kony. Lehet azonban, hogy ez azon vidéki színésze
inknél divatos rósz szokástól vau , melly szerint egy 
régi hibás modorban, minden két hangon énekeltetik. 
Percival’ szerepében Szakácsy ugyan nem remekelt, de 
azt nem is routá el. Kézmozdulatai, járása ’s általá
ban minden, mit teve, tűrhetek , csak beszédmódjával 
nem lehet inegbékülni. Neki arról nem igen van kép
zelete , hogy a’ recitaíiónak és declamatiónak fokai 
vannak, ’s hogy nem mindent kell declamálui ’s hogy 
a’ prosaibb mondatoknál azaz ünnepélyes beszéd ízet
len portéka. Szóval ő még messze vau a’ művészet’ 
csarnokaitól: de nincs tehetség nélkü l, mellyeknél 
fogva annak sanctüariumália eljuthat szorgalom által, 
kivált ha azt hiendi magáról, hogy még keveset tud; 
mert minden elbizottság , de kivált a’ k o ra i, gátja az 
előhaladásuak. Neki a’ pesti színháznál kellene ma
radnia, hogy magát kiképezhesse; az az őrök vándor
lás nem kedvező a’ színművészeinek. Valami Haslínyi 
urat is láttunk a’ mai ezéduláu, de a’ játékban nem 
igen vettük észre. A’ fordítónak is szükség ez úttal 
egy pár észrevételt tennünk : ha jól hallottuk, ezen 
darabban sokszor fordul elő a’ „kedvély“  szó Laune 
értelemben, holott k ed v é ly  vagy jobban k e d é l y  
Geműth-nek van , a’ L a u n e  pedig s z es z é l y n e k  
jobb íróink által elfogadva. Továbbá a’ német „flie
he! (fuss)“ megfoghatatlan fonáksággal „ r ö p ü l j ! “ 
szóval van vissza adva. 3 » .

E g y v e l e g .
— Wevvyorbi teleplűb. — Londoni lapok 

összes átnézetét adják az 1829ÍŐ1 1836ig, tehát 8 év 
alatt, Newyorkba átköltözöttekuek. Ugyanis 1829ben 
15,004 személv érkezett meg, 1830ban: 30.224; 
1831ben: 31,739; 1832ben: 48589; 1833ban : 4Í,702; 
lS34ben: 48,110; 1835ben: 35,303; 18(i0b.: 00,541; 
1837re a’ newyorki telepiek’ száma Gö,G01re , az e- 
gész unióbelieké pedig 100,OOOre tétetik. Azon beván
dorlók kik kevés pénzzel érkezve meg, nyomban a’ 
távol nyugotra mennek, hamar gazdag földmívesek 
lesznek, míg a’ városokban hátra maradók’ nem kis 
száma kóborlásra adja magát, így a’ bostoni szegény
házban 1830bau 597 amerikai s 073 idegen szegény 
volt, a’ philadelphiaiban 2781 szegény közül 1515 a- 
merikai volt, 1200 pedig külföldi.

A z  A t h c u a c n m b ó l  h e t e n k é n t  k é t s z e r ,  ú g y m i n t  c s ü t ö r t ö k ö n  é s  v a s á r n a p ,  j e l e n i k  m e g  e g y  e g y  í v ;  t á r s á b ó l ,  a ’ F i g y e l m e z ő b ő l ,  m i n d e n  k e d d e n  
k é t  í v .  .Á r a  a ’ k e t t ő n e k  h e l y b e n  k i h o r d á s s a l  5  f t .  c p .  ; p o s t á n ,  n y o m t a t o t t  b o r í t é k  a l a t t  5  f t .  4 3  k r -  c p .  —  V e l i n p é l d á n y o k  f é l é v e n k é n t  
e g y  f o r i n t t a l  d r á g á b b a k .  É v n e g y e d e n k é n t  i s  v á l t h a t n i  p é l d á n y t  a  f t .  5 o  k r . ,  p o s t á u  5  f l l a l .  K - i a d ó - h i v a t a J  P e s t e n ,  H a t v a n i - ú t c z a ,

5 9 4 .  s z á m ,  a d .  e m e l e t .

Kyomatik lludűu . a' m agyar kir. egyelem * betűivel
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Utazás a' gőzhajókon É jszak-  
am erikában.

Bármi szépek is a ’ gőzhajók , ’s bármi 
nagyok is a’ szolgálatok, m ellyeket Ameri
kának tesznek: a ’ rajtok tartózkodás, az el
ső kíváncsiság’ kielégítése u t á n , kevéssé 
vonszó minden olly emberre nézve, ki belső 
és külső miveltséggel bir. Kevés ember van 
európai, sőt még am erikai is a ’ keleti fő vá
rosokból, k i, midőn ez úszó kaszárnyákból 
k ilép , rósz kedve’ paroxism usában, hajlandó 
ne lenne, igaznak nyilatkoztatn i, kevés ki
véte lle l, azon előadást, mellyet Trollope asz- 
szonyság a ’ nyúgot-éjszakanterikaiak’ társal- 
kodásáról te tt vala. Ennek oka az, mert 
nyúgoton olly egyenlőség uralkodik, melly 
nem nevetésre való ’s nem csak papiroson ál
ló egyenlőség. Minden em ber, ki vállain 
egy kis csinos köntöst v ise l, úri ember ot
tan ; egyik úri ember annyit ér mint a’ má
sik , ’s fel sem te sz i, hogy m agát a ’ hozzá 
liasonló miatt meghúznia kellene. Neki csak 
m agára van gondja és senki m ásra n in c s ; 
szomszédjától semmi m egkülönböztetést nem 
v á r , ’s fel sem te sz i, hogy ez is tőle legki

sebb figyelmet kívánhasson. E’ nyerseség
ben — meg kell jegyezni — legparányibb 
rósz akarat n in csen ; sőt olly term észetesség 
van abba n , a ’ melly megengesztel. E’ nyu- 
goti ember nyers u g y an : de épen nem go
romba. Fogékony, kevély m agában, orszá
gában , de minden ízetlenség és feszelgés 
nélkül. Vedd le róla a ’ hiúság’ ’s önszere
te t’ takaró ját: és benne jó  nagy mennyiségű 
szívességet, sőt nagylelkűséget is fogsz ta 
lálni. Ű nagy szám oló: de azért még sem 
érzéketlen, ’s képes a ’ lelkesíílésre. Szereti 
a’ pénzt szenvedelmesen : és még sem fös
vény, sőt gyakran tékozló. Heves és nya
kas, minthogy nem volt ideje szavát szelíd
dé, mozdulatát liajlékonynyá képezni. Ha 
faragatlan: nem azért a z , mintha gyönyör
ködnék fa raga tlanságában ; ő jó  társalkodó
vá 'k ívánna lenni, ’s már is ollyannak akar
na ta r ta tn i: de sokkal több időt kellett for- 
dítnia földének, mint magának művelésére. 
T erm észetes, hogy a ’ nyúgoti első nemze
déknek magán kell hordani bélyegét az á l
tala makacsul űzött durva munkáknak. Azon
ban bár ez észrevételek a’ jöveudőre nézve 
vigasztalók is : azt jelenleg még sem  eszköz
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zölhetik, hogy az Ohio’ ’s Mississipi’ (gőz
hajóin az élet kellemetes legyen olly ember
re nézve, ki a’ miveit ’s nyájas erkölcsökre 
ácl valamit.

Továbbá a’ Mississipin való utazás ve
szedelmes]) , mintsem az oczean’ keresztül- 
hajózása, nem mondom Európától az egye
sült-státusokig , hanem Európától Chináig. 
Veszedelemmel fenyeget itt a’ gözmozgonyok’ 
szétpattanása, a’ gyúladás , ’s felfelé a’ dőlt 
fák, mellyeknek törzsöké gyökerével a’ fo- 
lyammedernek fenekén meg van akadva , ’s 
mellyek a’ víz’ színén fekvő hegyeiket a’ fel 
felé menő hajóknak neki szegzik. Félni le
het még ködös éj’ homályában a’ hajónak 
más, ellenkező irányban haladó, hajóval ösz- 
szeiitközésétől is — a’ zátonyon megfenek- 
lés’ baját nem is említvén. Adjuk ezekhez: 
a’ víz’ folyásának egyhangúságát, az ala
csony , posványos partok’ magánosságát , a’ 
folyam’ sárgás habjainak rút tekintetét, a’ 
velünk azonegy ketreczbe összehalmozott ú- 
tazók’ felének különös szokásait: ’s át fog
juk látni, hogy mind ez, ha soká tart, ter
hes robottá válik. Azért is azon louisianai 
gyarmatosok, kik míg a’ nyári melegek tar
tanak, az új-orleansinál tisztább ’s frisebb 
levegőt keresni éjszakra mennek, e’ koron
kénti költözéseiket inkább tengeren teszik, 
ama’ szép postahajókon, mellyek fő városuk 
és Újyork közt folyvást jőnek mennek.

Az erőmüvek’ elpattanásai gyakoriak , 
már vagy az erőművesek’ ügyetlensége, vagy 
az üstök’ rósz készítése miatt. Azok mindig 
nagy veszélyekkel járnak együtt; minthogy 
a’ hajók meg vannak terhelve emberekkel. 
Nem régiben csak egy hajón, a’ M áj e s 
t i  c - en,  hatvan személy öletett, vagy sebe- 
besíttetett így meg. Mind a’ mellett e’ ször
nyű szerencsétlenségek ismeretlenek a’ jól 
kormányzott hajókon , hol a’ hajósgazdák 
nem kívánnak nyerekedni az erőmüvek’ árra 
’s erőművesek’ fizetése körül. Egy a’ ná
lunk divatban levő rendelésekhez hasonló 
törvény múlhatlanúl szükséges volna nyúgo- 
ton. De más felől , e’ törvénynek , hogy 
végrehajtathassák, azon egynek kellene len
ni valamelly hajózás’ minden pontjaira néz
ve; az pedig nem lehetne, hacsak a’ con- 
gressus által nem liozattatnék. Úgyde az u- 
ralkodó eszmék a’ congressusnak iltyesmibe 
avatkozást meg nem engedik; azt fogná kia

bálni minden, hogy belevág az egyesült-stá
tusok’ jogaiba, ’s hogy megfosztja azokat 
függetlenségüktől. Az egy Lonisiana-státus 
hozott törvényt e’ tárgyban; de e’ törvény 
hibás, ’s ezenkívül, úgy hiszem, annyi, 
mintha hozva sem lett volna. A’ helyett t. i. 
hogy megelőző lenne, ’s óvakodó szabályo
kat — minők a’ személyzet’ ’s eszközök’ 
megpróbálása — rendelne , csupán büntető , 
’s beéri azzal, hogy kemény büntetéssel, 
bírsággal és tömlöczczel fenyeget minden 
kapitányt, kinek hajóján szerencsétlenség 
talál történni; különös büntetést szabván 
meg azon esetre, ha a’ veszély’ pillanatában 
valami vakmerő lépést követne el.

Jó nagy számmal történnek gyúladások 
is a’ gőzhajókon. Ez úton már sokan elvesz
tek jószágostul együtt, ámbár a’folyam nem 
igen széles is. Említésre méltó többek kö
zött a’ B r a n d y w i n e  gőzös’ esete, melly 
közel Memphishoz, minden emberével, mint
egy 110 személylyel, elégett 1832 diki ápri
lisban. A’ gyúladás’ tekintetében az ameri
kaiak példátlan gondatlanságot mutatnak, úgy 
new-yorki házaik, mint a’ Mississippi járó 
gőzhajóik körül. Minden aggodalom nélkül 
pipázgatnak a’ félig nyitva álló pamut-köte- 
gek közt, meüyekkel a’ hajó meg van rak
va ; a’ lőport csak annyi gonddal rakják ha
jóra, mintha kukoricza vagy besózott hús 
lenne; ’s a’ szalmába göngyölgetett holmikét 
nyúgodlan hagyják kitéve a’ kémények’ szá
jaiból okádott szikrák’ Özönének. — A’ dőlt 
fáktól okozott szerencsétlenségek eddig szin
te igen számosak voltak már.

Ha Európában — rövid idő alatt — illy 
nagy veszélyek, illy gyorsan következnének 
egymásra: közönséges lárma lenne belőle. 
A’ politia ’s törvényhozó hatalmak vetélked
ve vetnék magokat közbe. A* gőzhajók ret
tentőkké válnának az útasra nézve; a’ kö
zönség megátkozná azokat örökre, ’s üresen 
eregetné el a’ folyókon mindjárt. A’ követ
kezés bizonyos pontig itt is az lenne a’ ke
leti főbb városok körül; minthogy itt a’ tar
tomány kezd már rendes lábra állani, ’s itt 
az ember’ életét már becsülik valamire. Nyú- 
goton, az Alleghánykról lejövő kivándorlók’ 
árja összekeverőzve hempelyeg a’ síkon, 
kergetvén maga előtt az indust, a’ bölönyt 
és medvét. Közeledtére földre borulnak az 
óriás erdők, olly hirtelen, mint a’ hogy el
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enyész a’ rétek’ száraz füve a’ vadember’ka* 
nócza előtt. Ö a’ polgárisodásra nézve az , 
a’ mik voltak a’ barbároknál Dsengiskán’ és 
Attilának liadai. Egy támadó had e z , ’s tör
vénye is hadi törvény. Itt a’ törne? minden: 
az egyed semmi. Jaj annak , ki egy hibás 
lépést talál tenni! az ollyan agyon nyoma- 
tik,  szerteszét zúzatik. Jaj annak, ki me
redekre ju t ! az előre tolakodó tűrhetetlen 
sokaság- az ollyat lökdösi, letaszítja; ’s azon
nal el van felejtve; még-csak egy fojtott só
hajtása sem marad a’ haldokló imádságra. 
Kiki magáért! H elp  y o u r s el f, s i r !  Az 
igazi amerikainak élete ollyan, mint a’ ka
tonáé. Ő, valamint a’ katona, táboroz, még 
pedig futva táboroz; ma itt, egy hónap múl
va 500 mérföldnyire. Egy eleven ’s erősza
kos érzelmekkel teljes élet az övé. Nyúgo- 
ton a’ villongások, valamint a’ táborban, rö
videden ’s nyomban végződnek, tőrrel, vagy 
puskával végbevitt bajvivás’ útján, vagy egy 
bizonyosan találó pisztolylövés által. Ez egy 
a’ szerencse ’s szerencsétlenség’ hirtelen vál
tozásaiból álló élet; ki ma szegény, holnap 
gazdag, ’s holnap után ismét szegény lesz, 
a’ szerint, mint a’ nyereség’ szele fújt, in
nen , vagy amonnan; de az ország’ öszves 
gazdagsága mindig fel felé menő lépést tart. 
A’ nyúgot-amerikainak, valamint a’ katoná
nak,  ez jelszava: Gy ő z n i  v a g y  ha l n i !  
De győzni nála annyit tesz, mint dollárokat 
nyerni, semmiből szerencsét csinálni, sorso
kat venni városra Chicagóban, Clevelandiján 
vagy sz. Lajosban, ’s eladni azokat esztendő 
múlva ezer procento nyereséggel; annyi , 
mint pamutot vinni Új-Orleansba, mikor húsz 
pénz fontja. Annál roszabb dolguk a’ meg
győzőiteknek, annál roszabb dolguk azoknak, 
kik a’ gőzhajókon elvesznek. A’ fő dolog 
nem néhány személynek, vagy néhány száz
nak is megmentése; a’ fő dolog a’ gőzha
jóknál a z , hogy belőlük minél több legyen; 
akár erősek akár nem , akár jól akár roszúl 
kormányzottak, mindegy, csakhogy gyorsan 
és olcsón szállítsanak. E’ forgása a’ gőzha
jóknak olly szükséges nyúgoton, mint a’ vér
forgás az emberi testalkatban. Azt bármi 
szabályozások ’s megszorítások által nelie- 
zítni igen őrizkednek. Az idő erre még nejn 
jött el.

CFraucxiáJxSl) JFábián Gábor.

Elszórt gondolatok.

Bocsánatot, férfi-olvasóim, hogy ha né
zeteitek ellen és érzésteket sértöleg egy 
némberrel hírlapban találkoztok. Tőletek, 
kik elég kegyesek vagytok, nemem’ rendel
tetése’ egyetlen helyének tartani a’ konyhát 
’s élet-kamrát, kivánatom: hogy álljatok el 
balvéleménytektől, melly szerint leány vagy 
asszony, pontosan akarván házi kötelessé
geit végezni, épen nem olvashat, vagy job
ban mondva, teste’ sok fáradozásai után lel
kének is nem szentelhet néhány pillantatot. 
A’ reánk ruházott né mb e r nevezetet nem
em b é r r é  akarjátok változtatni? feledve, 
hogy mi is istentől csak úgy ajándékozta- 
tnnk meg fennsőbb tehetséggel, mellyet ész
nek , léleknek neveznek, mint ti ’s így lehe
tetlen azt kívánni, hogy a’ ház körüli gond 
elég táplálékul szolgáljon a’ léleknek i s , 
mert valamint a’ test, úgy a’ lélek is, megkí
vánja a’ táplálékot , melly ha tőle megvona- 
tik, egy szellem nélküli lelketlen váz ma
rad, melly házi örömét sem képes igazán ér
zeni. Én korán sem akarom itt a’ talán na
gyon is elharapózott olvasáskórságot védeni. 
Nem; ne azért olvassunk, hogy olvasással 
csak időt töltsünk, vagy Iegfelebb egy fonák 
elv maradjon fejünkben olvasásunk’ díjául. 
A’ mi czélunk, a* mi hivatásunk nem az ol
vasás; de kell olvasnunk, kivált a’ jelen 
korszakban, mellyben szerencsések valánk 
feltalálni az elvesztett pályát a’ nemzetiség
hez, a’ honunkhoz visszavezetendőt. Hogy 
ezen most már hátra ne maradjunk, hanem 
egyesült erővel haladhassunk, még egyszer 
mondom, szükséges, kell nekünk némberek- 
nek is az olvasás. Minthogy azonban a’ mi 
időnk igen fel van osztva ’s annál fogva so
kat nem olvashatunk, válaszszunk, vagy vá
lasztassunk magunknak csak hasznos, a’ leg
hasznosabb könyveket, mellyek nem csak a’ 
képzelmi erőt foglalkodtatják, hanem tiszta 
örömet vágy szomort is hagynak juagok után, 
mellyek lelkünket mívelik ’s egyszersmind ér- 
zetinket is nemesítik ’s az illyenek között fő 
helyet, elsőséget adjunk a’ magyaroknak. 
Ha ezeket olvassuk, vidúl szívünk, mert nem 
csak Idához, Rózához találunk már ezekben 
szerelmes rímeket, nem, hanem egyebet is: 
I f j a i n k’ e l ső  s z e r e l m e  mo s t  a’ h a z a !

Ne rettegjetek, magyar ifjak, hogy el- 
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árnláin szivetek’ titkát, hogy elárnláin sze
relmeteket, ne féljetek, hogy lyányká'tok’ hiú
sága sértetett meg-! mert nem kevésbbé sze
retik ők honokat mint t i , de fájdalom, kis 
körükben kevesebbet tehetnek ; ne gon
doljátok azonban , hogy mit sem ; mert ama’ 
fentebbi mondat is nem mindnyájatokról áll. 
Fájdalom! köztetek is nagy még azoknak 
száma — elkeseredve kell megváltanom — 
kik nem csak nem ébrednek, de makacsul 
alszanak mintegy daczára a’ jobb résznek. 
Ha már az illyet valamelly leányka szeren
csés elbájolni — mert tudjuk, hogy a’ sze
relem nem ész, hanem szív’ dolga — neki, 
azt, mi eddig minden siker nélkül maradt, 
szerelme által könnyű leszen kedvesénél ki
vívni ’s így mind magának mind honának 
hasznos lehet: magának mert férjét tiszte
letre méltóvá teheti, honának mert egy pol
gárt ad vissza neki, fölébresztvén azt kár- 
hozatos tespedéséből. Ezt teheti a’ lelkes 
leány! —

Találjon ellenben illy férfi egy olly so
kaktól magasztalt konyha-gazdasszonyra, ak- 
akkor bizonyosan nem csak a’ nő , de mind
kettő n e m- e mb e r  marad, csupa anyagi, 
szellemi jobb rész nélkül.

De mit tehet az anya? Tapasztalt do
log, hogy ritkán bíbelődik [egy apa csecse
mő és még kicsiny gyermekével. Az anya 
a’ kertész, melly kis növénykéjét neveli ’s 
a’ mennyire ért hozzá, nemesíti. Első évi 
sarjadék jó az oltásra, így a’ gyermekbe is 
igen gyenge korában kell a’ jót oltani, haj
landóságait kikémleni ’s mit talán a’ termé
szet megtagadt volna tőle, azt fáradhatatlan 
szorgalommal tökéletesíteni. A’ nevelés’ min
den gyermeknél már első évben kezdődjék , 
természetesen mindig korához képest és fo
konként, hogy a’komolyabb tanulmányokhoz 
alkalmassá váljék, mert ha az első évek el 
vannak hibázva, nehezen hozhatja azt hely
re a’ leánynevelő intézetben töltött több év. 
De hány közép rendű szülétől nem is telik 
leányait intézetbe adni? ’S ez esetben mi 
lesz a’ szegény leány-csemetéből, ha őt any
ja sem képes nevelni? Még egyszer mon
dom, minden leány arra »igyekezzék, hogy 
igaz magyar hölgygyé legyen. A’ magyar 
hölgynek egyik legjelesebb tulajdona a’ gaz- 
dasszonykodás, háziasság legyen, továbbá 
ékesítsék őt mint szép tulajdonok: a’ leplet-

len őszinteség, nyájasság, szelídség, taka
rékos vendégszeretet. Mióta dús asztalain
kon csak franczia, vagy legalább idegen 
módra készült drága étkek jelennek meg* 
már ez utóbb mondott tulajdon is igen ha
nyatlik. Hiszen ezen idegen módot elhagy
va is , nem kell a’ magyarnak mindig tarho
nyát vagy bográcsos húst enni! De az az 
erszényt meghaladó pompa minek? Pompa 
úgy is csak feszességet és rósz kedvet hoz 
a’ társaságba, olly idegen, ismeretlen ven
dégeit a’ magyarnak. Minek az a’ más nem
zet’ szokásaihoz való majomi ragaszkodás? 
Minek kiüríteni az erszényt idegen , honunk
ban káros, szokásokért, hogy az aztán hasz
nos intézetek’ segélésekor üresen kondúljon 
meg? Valljon hogyan vigadhat a’ valódi ma
gyar illy kicsapongó pompában, hogy adhat 
ki ezereket minden fennsöbb czél nélkül ho
nát a’ legszigorúbb szegénységgel látván küz-
ködni? De e lé g .......  Ezt mintegy alapjáúl
akarám felhozni annak is , mért van jelen 
korunkban annyi agglegény ? Azért, mert 
attól tart mindenik, hogy majd nejét hason
ló pompával keilend ellátnia, azért inkább 
egyedül marad. De élj mint magyar, neveld 
gyermekedet mint magyarhoz illik, egysze
rűen, ne kívánd nődtől — kit ne gazdagság
ért, vagy családi viszonyokért, hanem szí
ved szerint válaszsz — hogy dámát játszék 
’s ha illyen élet-mód után marad valami fe
lesleg pénztárodban, »igyekezzél vele és jó 
akaratoddal a’ köz jót elősegéleni, ’s jót ál
lok , hogy boldog lészsz.

Nagyon eltértem felvett tárgyamtól, de 
még is kissé folytatni kívánom azt. Mon
dám, hogy minden leány vagy asszony ma
gát a’ valóili magyar hölgy nevezetre érde
mesíteni iparkodjék, ’s ezt, kivált ha falun 
lakó, szellemileg csak jó könyvek’ olvasása 
által teheti. Elég sajnos, de igaz, hogy ek- 
korig egy hazánkban létező leánynevelő in
tézetnek sem volt czélja magyar leányokat 
nevelni, »Iliért? mivel ezt a’ szülék ’s az e- 
gész divatvilág úgy kívánták, mivel a’ sok 
idegen szokás’ utánozása közt egy különös 
zagyvalék voltunk. De — hála az égnek, 
hála honunk’ néhány derék fiainak — ez »nőst 
már nem úgy van ’s bizton reményhetjiik, 
hogy kis korú testvéreink magyar szellemű 
intézetekbe jutandanak. Mi azonban, kik még 
németekben törpedtünk, hol tiltva volt a’
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d u r v a  m a g y a r  szó,  ’s gyerinekészszel ezt 
elhivén, minden ügyekezetiinket arra fordí- 
tánk, hogy szép magyar nyelvünket elfeled
jük ’s helyette a’ németet, francziát fogad
juk el, a’ mi csakugyan sikerült is ; nekünk 
e’ boldogabb korban kettős kötelességünk ü- 
gyekezni, ön fáradalommal annyira vinni, 
hogy a’ hazának igaz leányai legyünk. Fáj
dalom! vannak még honunkban egész váro
sok, menyekben a’ nemzetiség híréről is 
alig ismeretes, hol a’ némberek alig tud
nak néhány szót a’ haza’ nyelvéből, annál 
kevesebbet virágzani kezdő szép literaturá- 
járól, nem értik Garay’ buzdító körénekét, 
nem találkozván csopi rtozó imádóik’ sorában 
egyetlenegyre sem — ó szégyen!— ki őket 
illyesekre ligyelmetessé tenné, buzdítaná. Ál 
udvariság, hiú hízelgések , tömjénzésekböl 
áll társalkodások’s ez zárja be jobb érzéseik’ 
forrását. Inkább hódolnak ennek, mint a’ 
honszeretet’ parancsának, melly azt teszi fel 
mindenkinek szent kötelességéül, hogy kiki 
ügyekezzék a’ maga körében jó érzeménye- 
it, nézeteit alapos elvekkel erősítve terjesz
teni ’s ki erre a’ női kört csekélynek tartja, 
az igen balul vélekedik, mert az anya’ szel
leme nem csak leányaira, de fiaira is h a t, 
és sokat tesz egy fiú még férfi korában is a’ 
szerető 's szeretett anya’ kedvéért, ’s az if
júságtól várja most a’ hon felvirulását. Át
láthatja kiki előadásomból, átláthatja ön ma
ga, kissé a’ tárgyat fontolván, hogy míg a’ 
nőnem egyet nem érez a’ férfival, nem bol
dogul a’ nemzetiség. Azért ti i s , hazánk’ 
tisztelt irói, legyetek továbbá is figyelemmel 
i rántunk, mert az egészre nézve nem kevés 
függ tőletek ’s majd mondanám ollyanra ne
velhetitek a’ nemzetet, miilyennek Óhajtjátok. 
Most is sokat köszönünk már nektek, mert 
nagy hiányt töltöttetek ki már eddig is kel
lemes költeinénytekkel : elhangzottak inár 
körünkből a’ német regék, dalok, magyar 
dal zeng immár magyar leány’ ajkirúl; azért 
százszoros hála nektek ! Mi pedig magyar 
hon’ leányai iigyekezziink mindenből felfogni 
a’ jó t, szépet, dicsőt: ’s hol ’s mikor csak 
lehet, jóra használni azt. Lengjen felettünk 
a’ szerénység, igénytelenség’ szelleme, ’s ne 
feledjük, hogy a’ mi létünk’ legfőbb czélja ’s 
legszentebb kötelesség házi körünk, szüle- 
testvér- férj- ’s gyermek’ boldogítása.

Míta őrein.

H u n y a d i ’ v é d a n g y a la .
(V11«.)

A’ kincsvágy megtevé hatását a’ zsoldos 
csoportnál, ’s száz dárda emelkedők a’ Fer- 
randák ellen. Loup engesztelő szavakra nyi- 
tá meg ajkit, de a’ felbőszült vajdafi ismétlő 
parancsát ’s harczosi megtámadák a’ révész
családot ; ez mimlazáltal épen nem vala olly 
gyönge, mint talán a’ vajdafi vélé, mert a’ 
csata’ megkezdésekor a’ szomszéd falu lako
si közül számosán, kik tisztelők a’ Ferran- 
dákat, sőt lekötelezettjei is valának, a’ meg- 
támadlakhoz csatlakozának ’s igen kétséges
sé tevék a’ harcz’ kimenetét. „Megálljatok!“ 
hangzék most rögtön a’ csatázók’ fülében, ’s 
minden kar leereszkedék a’ parancsoló hang
ra , melly egy magas termetű hölgy’ ajki kö
zül jőve. Flóra volt ez. Szemeiben kétség- 
beesés’ vad tüze lángola, hajszálai fölbontva 
loliogák körül hószin nyakát, arczvonalain 
sötét pír ’s halálszín gyorsan váltak föl egy
mást, ’s minden idege feszült és arcza moz
dulatlan vala, mint márványszoboré, mi réin- 
letes tekintetet kölcsönze egész külsejének. 
Karjain egy leánykát tarta, mintegy hét é- 
vűt, kinek szemeit hímzett fehér kendő fődé, 
’s arcza halálsápadt, ajki pedig szederjesek 
valának, noha vonalmin kétségbe nem von
ható jelei inutatkozának a’ szépségnek, min
denben hasonlítók anyjáéhoz, a’ bánatos Fló
ráéhoz. „Megálljatok! mondom — szóla Loup’ 
leánya — Hunyadi végett emeltek kardot a’ 
Ferrandákra? Boldogtalanok ti! Van-e köz
ietek valaki, kinek annyit véle az utált ma
gyar, mint nekünk? Századok óta zavarat- 
lan boldogságban folyának napjaink, míg 
végre Drakul urunkat hadra kényszerűé Hu
nyadi a’ török ellen. Urunk mindenben en- 
gede azon szerencsehősnek, ki most gyáva 
királyánál is több , holott nem rég keresz
telt zsidót kért meg keresztatyának , midőn 
fiát keresztvízre kiildé. ’S ez alávaló ember’ 
parancsára százanként hurczolák vérmezőre 
az oláh legénységet, ’s hányán tértek azok 
közül vissza övéikhez? Férjemet, ti isme
rétek Korbajt, a’ vaskarút, erőszakkal raga- 
dák ki karjaim közül Drakul’ poroszlói, de 
nem az ő parancsából, nem, hiszen ö csak 
vajdánk, de az utált Hunyadi urunk, mert 
Drakul reszkete tőle. Adjátok vissza férje
met, kiálték, de a’poroszlók kaczagva mon
dák: .Hunyadi János a’ törökre megy, cm-
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berekre van szükségbe', — ’s midőn leány
kám sírva karolá át atyja’ térdeit, az egyik 
poroszló végig liuzá kardját a’ ó-yennek’ sze
mein e’ szókkal: ,így, már most nem látja 
apját, talán könnyebben esik az elválás; 
rajta vaskaru Korbaj, Hunyadi Jánosnak em
berekre van szükség-e! Férjem fegyvertelen 
vala, de a’ fájdalom megaczélítá erejét, ’s 
a’ kegyetlen poroszló megfojtva földre ro
gyott; azonban vele férjem is, kit hátulról 
keresztül döfött a’ megfojtott’ egyik társa. 
Férfiak, ez még nem elég, tekintsetek ide: 
egyetlen gyermekem húsz napi kínlódás után 
e’ pillanatban iszonyú fájdalmak közt meg
halt, ’s ti a’ Ferrandák ellen emelitek kar
jaitokat, a’ Ferrandák ellen, kiknek minden 
esep vére bőszéért buzog ereikben, bőszéért 
az átkozott Hunyadi Jánoson?“ Az utolsó 
szókat majd sikoltva ejté a’ szerencsétlen nő 
és anya, ’s velők egyszerre minden ereje 
távozni látszék; az iszonyu fájdalom’ ez’ e- 
rőszakos kitörése után érzékei elhagyók ’s 
két utána lejött néinber ellenállás nélkül ve
zető őt vissza hajlékába.

Flóra’ szavai mély hatást gerjesztőnek, 
’s több csapatvezér kérő tekintettel járult a’ 
vajdafihoz, ’s több zsoldosa a’ Ferrandák’ 
pártjához álla ; de a’ fiatal zsarnok kérlelhet- 
len maradt, ’s csak azon föltétel alatt igéit 
bocsánatot a’ többinek, ha Loupot és Onu- 
szot kezeibe szolgáltatják. Ezt iszonyodva 
’s utálattal egyhangúlag megtagadók a’ ré
vészcsalád’ baráti ’s inkább kardélre akarók 
bízni az elhatározást; azonban a’ ravasz vaj- 
dali nem akart liirtelenkedni, hanem folyvást 
alkudozgata színleg az ellenpárttal, mert még 
mindig érkezének a’ Dunán keresztül újabb 
harczosi, ’s ezekkel erősiilten biztosabban 
vélé czélját érhetni.

Ismét egy komp érkezék partra ’s belő
le .töbjj oláh zsoldoson kívül három magyar 
bajnok lépett ki, ha a’ fejeiket fedő kaipag- 
ról égy lehete ítélni, mert testüket bő oláh 
szabatu felköntös takaró. A’ magasb terme
tű , kinek szemejárásából is kiláíszék, hogy 
ő parancsolni szokott a’ másik kettőnek, elől 
ment; de néhány lépés múlva már megálla, 
’s közeiéül) intvén magához követőit, így 
szóla: „Ezen oláhok gyanús szemmel tekint- 
getének reánk; én nem hiszek nekik, de 
Drakulnak sem ,.’s még kevesbet gyáva fiá
nak, Lovaink elhullottak alattunk, itt, mint

látom gyűlést tartanak az áruló oláhok ’s 
szokás szerint egyenetlenek ; nekünk gyor
san tovább kell haladnunk. Kod , te seb nél
kül menekvél ki a’ véres csatából, mi pedig 
lankadtak vagyunk a’ vérveszteség miatt, si
ess tehát a’ közel helységbe ’s szerezz bár
mi áron lovakat számunkra; a’ révészlakban 
fogunk reád várakozni.“ Bőd távozók, ’s a’ 
másik két magyar, kerülve a’ zajgó olahok’ 
süni csoportját, a’ révészlak felé irányzó lép
teit. Ennek belsejében ünnepélyes csönd 
uralkodók, midőn a’ két idegen belépő. Fló
ra fájdalmának szilaj kitörése néma meren
géssé vá lt; holt gyermeke fölött már csak 
a’ többi némberek siránkozának a’ közép haj
lékban , ő pedig összetett karokkal álla e- 
gyedül a’ fö hajlékban a’ nyílt ablak előtt ’s 
tévelygő szemei minden kifejezés nélkül re
pülőnek az alant zajgókra ’s rúlok ismét a’ 
ködborította homályos távolba. „Fogadd üd
vözletünket, — hangzók Flóra mögött a’ be
lépett két idegen egyikének ajkiról, — fá
radt tagjaink’ enyhítésére parányi helyet kér
tünk a’ szomszéd gyászhajlékban, ’s nővére
id ide utasítónak bennünket.“ Flóra szótla
nul a’ tűzhelyre mutata ’s szemei folytatók 
tétovázó játékokat, a’ két magyar pedig le
települvén, sebeiket kütözgelék egymásnak.

Alant folyvást növekedők a’ zaj, ’s több
ször lehete hallani Hunyadi’ nevét, fenye
gető hangon említve. Egy illy háborgó ki
törése után a’ nép’ félelmes indulatosságának 
a’ bánat’ ’s fájdalom’ szívrázó hangján so- 
hajta Flóra: ,Oh Hunyadi! mit vétheténk 
neked, hogy olly iszonyé átka levél csalá
dunknak!“— A’ magasb termetű magyar fel- 
álla e’ szókra ’s csodálat’ hangján kérdé: 
,,’S mit véte neked, jó asszony, Hunyadi?“

,Éltemet, lelkemet, mindenemet kegyet
lenül meggyilkoló — felele F'lora ’s minden 
szavát növekedő tűz élénkebbilé — férjem ’s 
gyermekem az ő parancsa’ következtében 
haltak meg, ’s most talán rokonim is áldo
zatéi esnek miatta a’ vajda!!’ bodzájának. Is
tenem, mért nem vagyok villáin, hogy ha
lálra sújthatnám az t , ki ennyi nyomort hoza 
fejünkre!“

„Jó asszony — szóla szánakozó rész
véttel az előbbi magyar — értem ’s méltá
nyolni tudom bánatodat. Közel a’ parthoz 
zátonyra fenekűit kompunk, ’s míg azt ismét 
lengővé tehetők, hallóm szavaidat ’s öcs-
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«leány rágalmait azon gyalázatos zsoldosnak, 
kinek valóban méltó ura a’ gyáva vajdafi. 
Valót szóla azon fiatal férfi, kit szavaitokból 
rokonodnak gyanítok, a’ kincsszomjas vajda
fi’ pártütése okozá a’ török sereg’ győzel
m ét,’s én csak akkor fordiiék hátat a’ harcz- 
térnek, midőn már majd egészen egyedül ál
lék ’s királyom’ élete is el vala veszítve a’ 
véres csatával együtt.“

.Hogyan ? — kiálta vadul forgó szemek
kel mérvén a’ beszélőt Flóra — te Hunyadi 
János vagy? Szavaid elárulának.*

„Igen is az vagyok“ válaszold öntudat’ 
büszke hangján a’ kérdezett.

,’S nem retteged az igazságos boszú’ ki
törését , melly gyönge asszony’ kezében is 
öldöklő villámmá változhatok ?‘ ’s egyéb fegy
verek’ hiányában egy fényes élű vizagerelyt 
ránta le a’ falról Flóra ’s fenyegető tekin
tettel Hunyadira einel<T, ennek kísérője pe
dig kardjára tévé kezét.

„Ne érintsd fegyveredet Thurzó — szó
la ünnepélyes hangon Hunyadi — ezen asz- 
szonynak joga van panaszra, ’s én tartozom 
magamat vádjai ellen védni, mit maga a’ ki
rály legutolsó jobbágyától sem tagadhat meg. 
Tudd meg, jó asszony, hogy Diákul csupán 
maga javáért kerese frigyet Magyarország
gal , ’s midőn nevemben szedete liarczosokat 
a' nép közül, azt csak azért cselekvé, hogy 
a’ nemzet’ szeleteiét el ne veszítse, ’s bün
tetlenül áldozhassa fel annak erejét határta
lan dicsvágyának. Én tehát nem okozék ne
ked bút, jó asszony, ’s bár enyhíthetném 
fájdalmidat. Most pedig csak azért törek
szik ellenem a’ gyáva vajdafi , hogy fő vád
lója ne lehessek, mert gyalázatos tette miatt 
rettegi Drakul’ boszúját. Ha ez mentségem
re nem elég, ám ontsd ki véremet, nem fo
gom ellenzeni ’s csapásodban a’ sors’ kezét 
tisztelendem, melly soha nem hagyja boszu- 
latlanul az eskiiszegést, ha pogány ellenében 
történik is az.“

Néhány pereznyi szünet után elveté 
fegyverét Flóra’s szelídült tiszteletteljes han
gon szóla : ,Uram, nem tudom mi ér t , de bi
zonyos ellenállhatlan sugallat lefegyverzé bo- 
szúmat, ha bár most is azon gonosztevőt kel
lene benned gyűlölnöm, kit ez előtt éltein’ 
ördögének tekinték. A’ szemeidből sugárzó 
nagyság rabjává tett akaratodnak* — Flóra 
még többet szólandó«, de ekkor a’ vajdafi,

ki a’ beszédközben egészen az ablakhoz lé
pett Hunyadit megpillantó, dühösen ordíta: 
„Hah! nézzétek csak, mi alkudozunk ezen 
árulókkal ’s Hunyadi János hajlékok’ abla
kából tüzeli parancsoló tekintetével párthí
veit. Utánam, Drakul’ fiai, halál az árulók
ra , halál Hunyadira!“ ’s mielőtt a’ Ferran- 
dák és párthíveik bámultokból föleszméllie- 
tének, már védni valónak magokat kényte
lenek a’ vajdafi zsoldosinak sűrű csapási el
len. Flóra szó nélkül az ajtóra rohant en
nek hallására, a’ csapóhidat fölrántá ’s az 
azt tartott gerendákból kihúzó a’ zárszege
ket, mire azok földre zuhanónak, azután pe
dig hirtelen az ablaknál terme ’s lekiálta: 
.Atyám, Ünutz, ártatlan az, ki hajlékunkban 
menedéket kerese, védjetek ő t, a’ vendégi 
jog’ szent nevében !‘

A’ csata mindig lievesb lett ’s a’Ferran- 
dákra nézve szomorú következménynyel lát- 
szék fenyegetni, mert miután párthíveik lá- 
ták, hogy Hunyadi csakugyan a’ révészlak
ban tartózkodik ’s Flóra mindent elkövet vé
delmére, visszavonulónak ’s némellyek egye
nesen ellenük fordítók fegyverüket. Magok 
a’Ferrandák sem tudák mire magyarázni Fló
ra’ szavait, de akaratlanéi is kényszerítve 
láták magokat elszánt küzdésre, mert a’ bo- 
szuszomjas vajdafi folyvást kiálta: „Egynek 
sem szabad életben maradni az árulók kö
zül“, ’s mire a’ közép hajlék’ ajtajához vo
nultak folyvást küzdve, már többen vérző
nek közülök. Itt azonban ellenállhatlan gát 
emelkedők a’ vajdafi ’s dühös csoportja el
len; Loup ’s Onutz dühös oroszlánok gya
nánt védék az ajtót, és számos ellenség ér
ző esapásik’ súlyát, míg végre a’ vajdafi 
gúnykaczajjal dürgé : „Minek annyi fáradság, 
gyújtsátok föl a’ derék várat, nyers hús he
lyett legalább majd sültet kapnak a’ hollók“, 
’s parancsára égő kanóczok röpülének a’ ház
födélre.;

Ez elhatárzó pillanatban lódobogás hal
latszék ’s e’ szók hangzónak áléiról: „Diá
kul’, a’ hatalmas vajda’ , nevében foglyunk 
Hunyadi János és halál vár mindenkit, ki 
csak egy hajszálát meri is érinteni.“ E’ szók 
a’ vajda’ testőrkapitányának ajkiról jövének 
’s varázsitalaimat gyakorlónak. A’ vajdafi 
dühösen távozék néhány meghittebb hívével, 
a’ zsoldosok pedig csöndesen sorba állának 
a’ testőrök mögött. Drakul meghallván t. i.
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a’ Tárnái csata’ szerencsétlen kimenetét kö
zel tábori tanyáján, azonnal elkiildé testőre
it ’s egyéb fegyveres csapatokat, Hunyadi
nak, ha lehetséges, élve elfogására, mert 
életéből sok hasznot vélt húzhatni a’magya
roktól, ’s testőreit épen jókor vezeté a’ sze
rencse e’ helyre, mert már füst kezde elter
jedni a’ hajlékban, ’s Hunyadi és Thurzó é- 
pen lajtorját eresztének le, inkább küzdve 
akarván meghalni, mint füstben ’s tűzben el
veszni. Hunyadit azonnal lóra emelteté a’ 
testőrkapitány ’s elvágtatott vele, két kísé
rőjével együtt, mert bár Bőd is visszatért a’ 
faluból lovakkal, ’s épen ő tudata a’ testőr- 
kapitánynyal Hunyady’ ottlétét, hogy öt a’ 
nagyobb ’s bizonyos!) veszélyből kimenthesse. 

* * *
Hederváry Lőrincz nádor’ fenyegetésére 

rövid idő múlva szabadon bocsátá Hunyadit 
Drakul, ’s hazánk’ nagy bajnoka azonnal a’ 
révészlakhoz siete , de csak sírját láthatá 
Flórának. Férje’ ’s gyermeke’ halálát és ro
koni’ neheztelését, melly öldöklő súlylyal fe- 
kiivék rajta az utóbbi véres tusa óla, nem 
vala képes kiáliani a’ gyöngéd érzelmű anya, 
ki veszélybe jutott ellenségének megbocsáta
ni tuda, de iszonyú veszteségét túl nem él- 
heté. Nagy követ emeltete az egyszerű 
dombra Hunyadi, ’s e’ szókat véseté re á : 
„Itt nyugszik Hunyadi’ védangyala!“ — E’ 
sírkövet nem láthatni ugyan már, de Ferran- 
da Flóra’ neve még most is él az oláhok’ 
népregéiben.

Nagy Mgnácz.

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

Sepf. 4. F i a t a l  k e r e s z t a n y a .  C e r v a t i ’ 
h a n g v e r s e n y e .  — A’ vígjátékban Lendvayné és 
Telepy megelégedésre játszottak ; László is jó l , de 
nem olly jó l, hogy Egressyt, ki ezen szerepben sok
szor nyert tapsokat, elfeledhettük volna, ő t a’ pesti 
közönségnek nehéz lesz feledni, ő t , ki tehetségben 
sokat, szorgalomban minden magyar színészt fölül 
haladt. — A’ hangversenyben Norma’ első felvonása 
adatott, mellyben Cervati Sever’ szerepét (olasz nyel
ven) adá, tetszéssel, és Anna Bolena czínui operából 
egy jelenést és áriát Frikk és Benza énekeseinkkel. 
Ugyan ekkor Kacsoh Lajos, műkedvelő, egy nagy 
polonaiset Bacher után játszott fuvolán. Kacsoh úr 
ügyes kezdő, de nem több.

Sept. 5. M á t k a n é z é s .  Erdősné vendégül lé
pett fel Lukréczia szerepében. Tetszést nem nyert, 
mert a’ pesti hözönség ezen szerepben Kovácsnét lát— 

' ta , kitől Erdősné felette távol áll.
Sept. 6. L e p e c s é t e l t  p o l g á r m e s t e r .  Me- 

gyery , Telepy jó l adák szerepeiket. Bartháné tür- 
hetöleg, Szigligeti legalább jó l megtanulta a ’ mit 
mondania kellett. A’ többi csaknem mind akadozott. 
— Az első felvonás után Carafla’ „Berenice Simá
ban“  czimü operából egy cavatinát éneklett Cervati,

Második felvonás után „Elisa és Claudióból“  egy ket
tős dalt Cervati és Conti; B äuerle, a’ magyar szín
ház’ hangászkarának egyik tag ja, hegedű -concertet 
Beriottól, já tsz o tt: végezetül Cervati, Pacini’ ötödik 
Henrikéből egy áriát karkisérettel. Néző kevés.

Sept. 7. F r a n c i a o r s z á g i  t ü n d é r .  Néző 
igen kevés.

Sept. 8. A’ színház zárva volt.
Sept. 9. A r a n y  k i r á l y .  Nézők szép szám

mal. * * *

E g y v e l e g .
Semmi sincs , mit az emberi aka

rat el ne érhetne, több egyesek’ öszvesített erejének 
szabad hatása által. Midőn valamelly véleménynek 
egyesület a’ képviselője, sokkal elhatározottabb ’s 
tökéletes!) alakba öltözik az. Követőket szerez ma
gának, kik ügyét magokévá teszik ; ’s egymással meg
ismerkednek. Hevük növekszik számok által. Az e- 
gyesület együvé kapcsolja a’ különféle tehetségek' 
ügyekezeteit ’s élénken hajtja azokat egy általa vilá
gosan kitűzött c.zél felé. Az emberek látják ott egy
mást, a’ végrehajtás’ eszközeit hasonlítgatják , a’ vé
lemények olly erővel ’s hévvel fejeztetnek k i,  mily- 
lyennel írott gondolat sohasem bir.

A’ nép’ érteim essége. Lehetetlen, bármit 
tegyen is az ember, a’ nép’ értelmességét bizonyos 
lépcsőn felül emelni. Lehet könnyítői az ismeret- 
szerzés’ ú tait, jobbítni a’ tanítás’ módjait, előmoz- 
dítni a’ tudományokat; de mindezáltal csak az lesz 
megnyerve, hogy az emberek nagy időáldozat nélkül 
tanúinak ’s fejlődnek. — A’ munka nélkül élhetés’ 
kisebb vagy nagyobb könnyűsége egy népnél, az ér
telmi haladás’ természetes határa. E’ határ némelly 
országokban távolabb, másutt kevésbbé távol fekszik, 
de, hogy épen létezzék, arra az kívántatik , hogy a’ 
népnek ne kellene többé az élet’ anyagi gondjaival 
foglalatoskodni, vagy más szóval az megszűnnék nép 
lenni. — Szinte olly nehéz egy társaságot képzelni, 
hol minden ember igen fölvilágosúlt, mint egy orszá
got, hol minden polgár gazdag. A’ polgárok’ töme
ge szívesen akarja a’ közjó t, ’s az alsóbb osztályok 
talán még kevesebb személyes érdeket kevernek e’ 
kívánsághoz, mint a’ magasbak: de a’ őzéi’ legőszin
tébb akarása mellett az eszközökről Ítélni nem tud
nak. Milly hosszas tanulmány , milly sokféle isme
ret szukéges csak arra is, hogy egy egyes ember’ 
characteréről helyes fogalmat szerezhessünk ! — a' 
legnagyobb elmék eltévednek itt ’s a’ sokaság boldo
gulhasson? — a’ népnek nincsenek eszközei ’s ideje 
e’ munkához látni. Neki mindig sietve kell itélui ’s 
a’ legkitűnőbb tárgyakhoz ragaszkodni. Innét van, 
hogy a’ mindennemű charlatánok annyira tudnak neki 
tetszeni, míg gyakran legigazabb baráti nem boldo
gulhatnak.

Becsületesség: legjobb politico. W as
hington halhatatlan levelében polgártársaihoz, mellyet 
ezen nagy ember’ political végintézetének tekinthetni, 
többek közt ezt írja : Becsületesség mindenkor a’ leg
jobb politica; ’s ez olly elv,  mellyet egyenlően al- 
kalmazhatónak hiszek, nemzetek s egyes személyek’ 
dolgaira.“ — Továbbá : „egy nemzet, melly magát egy 
másik iránti szeretet vagy gyülölség’ érzelmeinek en
gedi á t, egy vagy más tekintetben , rab leszen. 
Babja vagy gyűlólségének, vagy szeretedének.

M é rt.

Az Athonaeumból hetenként k é tsz e r, úgymint csölörlökön és v asárnap , jelenik meg egy **gy í v ;  tá la ib ó l, a.* FigyelmoaAbőI, mindé«« 
kedden egy ív . A ra a* kettőnek helyben k ihordással, 5 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tatott boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. Velinpéldányok félévenkéu. 
két forin ttal drágábbak. Évnegyedenként is válthatn i'példány t 2 f. 30 és postán 3 fton. Kiadó, hivatal P esten , Hatvani atoza ,594. szára.

Xyomsiik Budán, »’ magyar királyi egyetem’ betűivel.
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A* h a tó s á g i  h i i x p o n to s i tá s
az egyesült éjszakamerikai statusokban.

A’ központosítás ollyan szó, melly illőnk
ben egyre emlegettetik, de mellynek értelmét 
szorosan meghatározni altaljában senki nem 
igyekszik. Pedig a’ központosításnak két igen 
különböző neme van, mellyeket jól ismerni 
fontos dolog-. Bizonyos érdekek közösek a’ 
nemzet’ minden részeivel, miilyenek: az álta
lános törvények’ hozása, ’s nép’ viszonya a’ 
külföldiekhez. Más érdekek különösen a’ nem
zet’ bizonyos részeit illetik, minők, például: 
a’ község-i vállalatok. Központosítni eg-y he
lyen, vag-y egy kézben a’ hatalmat az el
sőbbek’ igazgatására, annyi, mint megala- 
pílni az t, mit én k o r m á n y b e 1 i k ö z p o n 
t o s í t á s n a k  (centralfsatio gubernans) fogok 
nevezni. Központosítni ugyanazon módon a’ 
hatalmat az utóbbiak’ igazgatására, annyi, 
mint megalapítói azt , mit h a t ó s á g  be l i  
k ö z p o n t o s í t á s n a k  (centralisatio admini- 
strativa) nevezendek. Vannak olly pontok, hol 
e’ kétféle központosítás csaknem összegyűl. 
De ha a’ tárgyakat, mellyek különösebben 
mindegyiknek birodalmában esnek , egyetem

ben veszsziik, azokat könnyen elfogjuk kiilö- 
nözhetni.

Tudnivaló, hogy a’ kormánybeli közpon
tosítás véglietetlen erőt nyer, ha magát a’ 
hatósági központosítással egyesíti. Ez úton rá 
szoktatja az embereket félre tenni egészen és 
állandóan saját akaratjokat; engedelmeskedni 
nemcsak egyszer és csak egy tekintetben, 
hanem mindenben és mindig. így nemcsak 
meghódítja őket erő által, hanem fogva is 
tartja szokásaik által ; elkiilönzi őket és az
tán egyenként ragadja meg a’ köz tömegben.

E’ két nemű központosítás kölcsönös se
gélyt nyújt egymásnak, ’s vonja egyik a’má
sikat: de hogy elválhatatlanok lennének, azt 
nem hihetem. XIV. Lajos alattFraneziaország 
a’ képzelhető legnagyobb központosítást érte 
e l , miután ugyanazon ember hozta az általá
nos törvényeket, bírta azok’ magyarázásának 
hatalmát, képviselte Francziaországot külföl
dön, ’s annak nevében tett mindent. „A’ sta
tus én vagyok“ monilá ő, és igaza vala. 
Azonban XIV. Lajos alatt a’ hatósági közpon
tosítás sokkal kisebb volt mint máma. A’ mi 
időnkben egy hatalmasságot látunk, t. i. Ang
liá t, meUynél a’ kormánybeli központosítás 
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igen magas fokra van emelve. A’ status ott 
úgy látszik mozogni mint egy magános em
ber ; iszonyú tömegeket állít talpra tetszése 
szerint, ’s hatalma’ egész erejét egyesíti és 
viszi mindenüvé hová csak akarja. Angliá
nak , melly ötven év óta olly sok nagy dolgot 
vitt végbe, hatósági központosítása nincsen. 
Én részemről nem képzelhetem, hogy vala- 
melly nemzet fenn állhasson, de kivált hogy 
virágozhassák erős kormánybeli központosítás 
nélkül. Hanem azt tartom, hogy a’ hatósági 
központosítás csak gyengítésére szolgál az 
annak hódoló népeknek, mivel köztök szün
telen fogyasztani igyekszik a’ polgár-szellemet. 
Igaz, hogy a’ hatósági központosítás képes 
bizonyos időben ’s bizonyos helyen a’ nemzet’ 
minden használható erejét egyesítni, hanem 
árt az erők’visszaszerzésének. Győzelmet sze
rez neki az ütközet’ napján, de hatalmát fo
gyasztja lassanként. Csodálatosan elősegítheti 
tehát múlandó nagyságát egy embernek, de 
nem tartós boldogságát egy népnek.

Jól vigyázzunk, mikor mondatik, hogy va- 
lamelly status nem bír munkássággal, mert 
nincs központosítása; a’ nélkül, hogy tud
nék, majd mindig kormánybeli központosítás
ról van ollyankor a’ szó. Sokszor hallani, hogy 
a’ német birodalom soha erejének minden le
hető hasznát venni nem tudta. Megengedem. 
De mi okból? mivel a’ nemzeti erő soha benne 
központosítva nem volt; mivel a’ status, soha 
általános törvényeinek engedelmességet sze
rezni nem bírt; mivel e’ nagy test’ külön ré
szeinek mindig volt joguk, vagy módjuk meg
tagadni segítségöket a’ köz hatalom’ megbi- 
zotíaitól, még olly dolgokban is , mellyek 
minden polgárt érdekeltek ; vagy más szavak
kal, mivel nem volt kormánybeli központosí
tása. Ugyan e’ megjegyzés alkalmazható a’ 
középkorra is ; a’ hűbéres társaság’ minden 
nyomorúságait az szülte, hogy nemcsak a’ 
hatósági, hanem kormányzási hatalom is ezer 
kezek közt volt felosztva, ’s ezerfélekép el
darabolva ; a’ kormánybeli központosítás’ tel
jes hiánya nem hagyta akkor Europa’nemze
teit haladni lelkesen valamelly czél felé.

Látjuk, hogy az egyesült statusokban 
semmi hatósági központosítás nincsen. Alig 
találni bennek nyomát valami hierarchiának. 
Ott a’központosítás’ kizárása annyira van ví- 
ve , hogy azt , úgy vélem, egy európai nem
zet sem tudná nagy kedvetlenség nélkül elvi-

selní, mi még magában Amerikában is kelle
metlen hatásokat szül. Hanem a’ kormánybeli 
központosítás az egyesült statusokban legma
gasabb lépcsőjén áll. Könnyű volna megmu
tatni, hogy ott a’ nemzeti hatalom jobban köz
pontosítva van, mintsem volt valaha Europa’ 
régi monarchiái közül akármellyikben is. Nem- 
csakliogy minden statusban egyetlenegy ott 
a’ törvényhozó test; nemcsakhogy egyetlen
egy a’ hatalom, melly maga körül a’ politicai 
életet teremtheti: hanem általában eltávoztat- 
ták ott a’ kerületek, vagy megyék’ számos 
gyülekezeteinek egyesítését, azon félelemből, 
nehogy az illy gyülekezetek kisértetbe jöje- 
nek kilépni hatósági tulajdonaikból, ’s gátot 
vetni a’ kormány’ menetelének. Amerikában 
egy status’ törvényhozósága sem lát maga 
előtt semmi hatalmat, melly neki ellentállani 
képes lehessen. Őt útjában meg nem akaszt
hatja semmi, nem kiváltságok, sem helybeli 
mentesség, sem személyes befolyás, sőt nem 
maga az okosság’ tekintete i s , mert ő képvi
seli a’ többséget, melly magát az okosság’ 
egyetlen tolmácsának tartja. Neki tehát mun
kálkodásában egyéb határai nincsenek, mint 
saját akaratja. Oldala mellé ’s keze alá van 
helyezve a’ végrehajtó hatalom’ képviselője^ 
ki is köteles anyagi erő’ segítségével kény- 
szerítni az elégedetleneket engedelmességre.

Gyengeség nem mutatja magát egyébütt, 
mint a’ kormányzási munkálkodás’ némelly 
részleteiben.

Az amerikai köztársaságoknak nincs erős 
állandó hadseregük a’ kisebb szám’ elnyomá
sára ; hanem ott a’ kisebb számot eddigelé 
sohasem juttatták annyira, hogy hadat indít
son ; és a’ hadsereg’ szükségét még ekkorig 
nem érezték. A’ status legtöbbnyire a’ köz
ség’, vagy megye’ tisztviselőit szokta hasz
nálni a’ polgárokkali tettlegesbánásra. így , 
például, Új-Angliában az adót a’ község ül
nöke kiveti, — a’ község’ adószedője be
szedi, — a’ község’ pénztárnoka a’ summát 
a’ köz kincstárba szolgáltatja, — a’ magokat 
előadó követelések pedig a’ rendes törvény
székek alá vannak vetve. Ez az útja az adó
behajtásnak lassú, és bajos, ’s olly kormányt, 
mellynek nagy pénzbeli szükségei volnának, 
minden lépten megakaszthatna menetelében. 
Altaljában kívánatos, hogy a’ kormánynak 
mindenre, mi életét lényegesen érdekli, maga 
által választott, maga által letehető saját
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tisztviselői és gyors bánásmódjai legyenek. 
Hanem a’ központi hatalomnak, melly úgy 
van szerkezteivé mint az amerikai, mindig 
könnyű leend erőteljes)) ’s hathatós!) cselek
vés módokat hozni he a’szükségekhez képest. 
Nem áll tehát, a’ mit gyakran emlegetnek, 
hogy az új világ’ köztársaságai el fognak 
enyészni, mivel az egyesült statusokban sem
mi központosítás nincsen; az amerikai kormá
nyok nemhogy eléggé központosítva nem volná
nak, sőt mondhatni, szerfelett is vannak; mint 
majd alább megfogom mutatni. A’törvényhozó 
gyűlések naponként elnyelik valamelly darab
já t a’ kormányzó hatalmaknak. Azok mind ma
gokban akarják ezeket egyesíteni, mint a’ 
conventio cselekedett. Az így központosított 
társasági hatalom szüntelen kézről kézre jár, 
minthogy a’ nép’ hatalmának alá van rendel
ve. Gyakran megtörténik , hogy nem bír böl- 
cseséggel ’s előrelátással, mivel mindent te
het. E z, a’ mi rá nézve ártalmas. És így 
maga erejének, nem pedig gyengeségének 
következménye a z , melly őt egykori elenyé- 
széssel fenyegeti.

A’ hatósági központosítás’ nemlétének 
Amerikában több különböző következési. van
nak.

Láttuk, hogy az amerikaiak a’ hatóságot 
csaknem egészen elszigetelték a’ kormány
tól; ebben, véleményem szerint, túl mentek 
a’ józan okosság’ határain; mert a’ rend még 
a’ másod rangú tárgyakban is nemzeti érdek.*)

Nem lévén a’ statusnak a’ birodalom’kü
lön pontjain elhelyezett tulajdon tisztviselői, 
kiknek egy közös ösztönt adhasson, innét az 
következik, hogy ritkán próbál általános po- 
litiai szabályokat felállítni. Már ezen szabá
lyok’ szüksége elevenen érezhető. Az európai 
ember gyakran észreveszi annak hiányát. A- 
zon úgytetsző rendetlenség, melly a’ külszí
nen mutatkozik, eleinte azt hiteti el vele,

*) A’ statust képviselő hatalomnak, úgy tartom, még 
mikor nem maga igazgat, akkor sem szabad k i- 
vetköztetni magát a’ helybeli igazgatásra felügy e- 
lés’ jogából. Teszem, például, hogy a’ kormány
nak minden megyében, bizonyos helyen, egy ügy- 
viselője volna, ki a’ községekben és megyében 
elkövetett vétkeket a’ birói hatalomnak feladhat
ná: valljon így a’ rend nem nagyobb egyforma
sággal tartatnék-e fenn, a’ nélkül, hogy a’ hely
ségek’ függetlensége sérelmet szenvedjen? Sem
mi ehhez hasonló Amerikában nem létezik. A’ me
gyék’ székein fölül semmi ott nincsen; és ezen 
székek úgy szólván csak történetből jutnak azon 
hatósági vétkek’ ismeretéhez , mellyeket zabolázni 
kötelességük.

hogy itt a’ társaságban teljes fejetlenség’ u- 
ralkodik; csak midőn a’ dolgok’ velejét vizs
gálja , látja által csalódását.

Némelly vállalatok egész statust érdekel
nek, ’s nem hajtathatnak végre, mert nincs 
semmi nemzeti hatóság, melly azokat igaz
gassa. A’ községek’ és megyék’ gondjaira 
hagyatva, választott ’s ideiglenes emberek
nek átadva, semmi sikert nem mutatnak, vagy 
semmi tartósat elő nem hoznak.

A’ központosítás’ pártosai Európában azt 
állítják, hogy a’ kormányzó hatalom jobb 
gondot visel a’ helységekre, mintsem magok 
viselhetnének. Ez igaz lehet akkor, ha a’köz
ponti hatalom felvilágosúlt, a’ helységek pe
dig nem ; ha amaz munkás, ezek pedig mun- 
kátlanok; ha amaz cselekedni, ezek engedel
meskedni megszoktak. Tudnivaló az is, hogy 
minél nagyobbra megy a’ központosítás; annál 
nagyobbra nő e’kettős irány is; ’s annál szem
betűnőbb leend egyik fél’ tehetősége ’s másik 
fél’ tehetetlensége.

De tagadom, hogy így legyen a’ dolog 
akkor, ha a’ nép felvilágosúlt, saját érdekeire 
nézve felserkent, ’s azokról gondolkodni meg
szokott, mint az Amerikában vagyon. Sőt meg 
vagyok győződve, mikép’ ezen esetben a’ 
polgárok’ összes ereje mindig nagyobb hata
lommal birand a’ társasági jóllét’ előliozásá- 
ra, mintsem a’ kormánynak tekintete. Meg
vallom, nehéz kijelelni egész bizonyossággal 
az eszközt, mellyel egy alvó népet felébreszt
hetni, hogy neki eddig nem bírt hajlamokat 
’s világosságot adjunk; elhitetni az emberek
kel azt, hogy saját dolgaikkal magoknak kell 
foglalkozniok, jól tudom, nehéz vállalat. 
Gyakran kevesebb bajba kerülne részvevőkké 
tenni őket egy udvari szertartás’ apróságai, 
mint közös hajlékuk’ kiigazgatása iránt. Hanem 
egyszersmind úgy vélekedem, hogy midőn a’ 
központi hatóság azt tartja maga felöl, mintha 
ő a’ legközelebbről érdekeltek’ szabad össze- 
munkálását teljesen kipótolhatná, csalatko
zik, vagy csalni akar.

A’ központi hatalom, bármi felvilágosult
nak, bármi bölcsnek képzeljük is , nem fog
hatja fel egy maga egy nagy nép’ életének 
minden részleteit. Az tőle nem telik, mert illy 
munka meghaladja az emberi erőt. Mikor csu
pán saját gondjai által akar teremteni ’s moz
gásba hozni annyi különböző rúgúkat, igen 
tökéletlen következluenynyel is megelégszik, 
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vagy magát hasztalan erőlködésekben me
ríti ki.

Igaz, hogy a’ központosításnak könnyű 
munkájába kerül alávetni az ember’ kiilsö cse
lekedeteit bizonyos egyformaságnak, melly 
végtére magáért kedveltetik, minden tekin
tet nélkül a’ tárgyakra, mellyekre alkalmazva 
van ; épen mint a’ vakbuzgólkodókkal történik, 
kik imádják a’ faragott képet, feledvén az 
istenséget, mellyet az ábrázol. A’ központo
sításnak semmi fáradságába nem telik szabá
lyos menetelt adni a’ folyó ügyeknek, — in- 
tézgetni bölcsen a’ társasági politia’ részlé
teit, — meggátolni csekély rendetlenségeket 
’s apró vétkeket, — fenntartani a’ társaságit 
bizonyos s t a t u  quo ban, melly tulajdonkép’ 
sem nem hanyatlás, sem nem haladás , — 
táplálni a’ társasági testületben némi hatósági 
aluszékonyságot, mit a’ hatósági személyek 
jó rendnek és köz csendességeknek szoktak 
nevezni. *) Egy szóval ö jeleskedik a’ hátrál
tatásban , nem a’ cselekvésben. Mikor arról 
van szó, mint lehessen a’ társaságot alapjá
ban megmozdítni, vagy neki gyors menetelt 
adni, akkor ereje elhagyja öt. Mihelyt rend
szabályainak csak legkevésbbé is szüksége 
van egyesek’ összemunkálására, azonnal meg 
leszünk lepetve e’ szörnyű gépely’ erőtlensé
gétől , — azonnal tehetetlenségre jutottnak 
érzendi az magát.

Illyenkor megtörténik néha, hogy a’ köz- 
pontosítás, kétségbeesve ügye felől, próbálja 
a’ polgárokat segítségül hívni, de így szól 
liozzájok: Ti úgy fogtok cselekedni, mint én 
akarom, annyit, mennyit én akarok, ’s egye
nesen azon értelemben, mellyben én akarom. 
Ti magatokra fogjátok vállalni ezen részlete
ket, a’ nélkül, hogy áz egésznek igazgatására 
vágynotok szabad legyen, — ti dolgozni fog
tok a’ sötétben, ’s majd később megítélheti
tek munkámat következményiből. Az emberi 
akarat’ egy czélra munkálását nem illy felté-

*) China, véleményem szerint, legtökéletesb példá
nyát láttatik mutatni a’ társasági jó llét’ azon ne
mének, mellyet az igen központosított hatóság 
adhat a’ magokat az alá vetett népeknek. Az uta
zók az beszélik előttünk, hogy a’ dunaiaknak 
békességük van boldogság, szorgalmok előhala- 
dás, állandóságok hatalom, anyagi rendjök köz 
erényesség nélkül. Nálok a’ társaság’ mindig elég 
jó l ,  soha igen jól nem áll. Képzelem, hogy ha 
majd China nyitva lesz az európaiak e lő tt, ezek 
ott fogják feltalálni a’ hatósági központosítás’ 
leggyönyörűbb mintáját, mi csak a’ világon lé
tezik.

telek mellett nyerjük meg magunknak. Annak 
szabadság kell az ő ösvényein, ’s felelőség 
telteiben. Az ember úgy van alkotva, hogy 
jobban szeret mozdulatlan maradni, mint füg
getlenség nélkül menni olly czél fe lé , melly 
előtte ismeretlen.

Nem akarom tagadni, hogy az egyesült 
statusokban gyakran nehezen esik az ember
nek nem találhatni fel amaz egyforma szabá
lyokat, mellyek szüntelen őrt állani láttatnak 
mindenikiink felett. Ott az ember néha néha 
a’ társasági gondatlanság’ tetemes példáira 
botlik. Tűnnek elő helylyel-közzel vastag 
foltok, mellyek teljes ellentétben lenni látsza
nak az azokat környező polgárisodással.

Hasznos vállalatok, mellyek, hogy sike
rüljenek, folyvásti gondot’s szigorú pontos
ságot kívánnak, sokszor félbenhagyatással 
végződnek; mert a’ nép Amerikában is mint 
másutt, pillantati erőlködések ’s rögtöni lö- 
ketések által halad előre.

Az európai, megszokván kezénél találni 
mindig egy tisztviselőt, ki magát mindenbe 
avatja, nehezen szokik a’ községi igazgatás 
e’ különböző útaihoz. Altaljában mondhatni, 
hogy a’ társasági rendtartásnak amaz apró 
részletei, mellyek az életet kellemessé ’s ké
nyelmessé teszik, el vannak mellőzve Ameri
kában : de ama’ biztosítékok, mellyek az em
berre nézve a’ társaságban lényegesek, ott 
úgy meg vannak, mint akárhol másutt. Az 
amerikaiaknál a’ statust igazgató erő sokkal 
kevésbbé szabályos és bölcs, de százszorta 
nagyobb , mint Európában. Végre nincs tarto
mány a’ világon, hol az emberek annyi igye
kezettel legyenek a’ társasági jóllét’ előterem
tésére nézve. Én nem ismerek népet, melly 
képes lett volna létre hozni olly számos és 
sikeres iskolákat, a’ lakosok’ vallási szüksé
geinek jobban megfelelő templomokat, jobb 
karban tartott községi útakat. Azért az egye
sült statusokban a’ nézetek’ egyformaságát és 
tartósságát, a’ részletek’ aprólékos gondját, 
a’ hatósági bánásmódok’ tökéletességét ke
resni nem kell *); a’mit ott találunk, az képe 
az erőnek, vad ugyan kevéssé, az igaz, de

*) Egy talentummal gazdag iró , ki egybevetvén az 
egyesült statusok’ és Francziaország’ financiá- 
j á t , megmutatta , hogy a’ szellem nem mindig pó
tolhatja ki a’ dolgokbeli jártasságot, helyesen veti 
szemökre az amerikaiknak azon némi zavart, melly 
az ö községi költségvetéseikben uralkodik, és mi
után mintáját adná egy franczia megye’ költségve*
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teljes hatalommal; képe az életnek, kísérve 
történetektől, de mozgásoktól ’s törekvések
től is.

Egyébiránt megengedem, ha tetszik, hogy 
az egyesült statusbeli faluk és megyék hasz
nosabban igazgattatnának egy tőlök távol 
helylieztetelt vidéki központi hatalom, mint
sem saját kebelükből választott tisztviselők 
által. Elismérem, ha kívántatik, hogy Ame
rikában több bátorság uralkodnék, — hogy 
a’ társasági segédforrások bölcsebben ’s több 
megfontolással használtatnának, ha egész or
szág’ igazgatása egyetlenegy kézben közpon
tosítva lenne. Azon political nyereségek, 
mellyeket az amerikaiak a’ központosítási rend
szer’ hiányából húznak, mégis többre becsiil- 
tetnék azt velem az ellenkező rendszernél.

Mert mit ér az nekem, hogy mindig tal
pon áll egy hatóság, melly vigyáz, hogy mu
latságaim meg ne liáboríttassanak; — melly 
lépteim előtt já r, hogy eltávoztasson minden 
ártalmat, még ha azon aggódni semmi szük
ségem nincs is : hahogy ez a’ hatóság’ ugyan
akkor, midőn ösvényemen a’ legapróbb tövi
seket így elhárítja, korlátlan ura szabadsá
gomnak és életemnek; ha az a’ mozgást és 
léteit elannyira egyedárosítja, hogy ha ő lan
kad, mindennek körűlte lankadni, ha ő al
szik, mindennek aludni, ha ő elhal minden
nek vesznie kell ? F ábián  Gábor.

(V ege k ö v etk ez ik .)

tésének , ezt teszi hozzá : ,,Hála a’ központosí
tásnak, egy nagy férfiú’ teremtményének, a köz
ségi költségvetések, az ország’ egyik széléről 
másikig, nagy Tárásokban úgy, mint iegalábbvaló 
helységekben egyenlő rendet és rendszert mutat
nak.u Ez valóban oily következmény, mellyet 
csodálok ; hanem azt látom, hogy nagy része ezen 
franczia községeknek, mellyeknek számadása olly 
tökéletes, saját érdekeire nézve mély tudatlan
ságba ’s olly győzhetetlen fásúlásba van merülve, 
hogy uálok a’ társaság inkább csak tenyészni 
mintsem élni látszik : másfelől ugyanazon ameri
kai községekben, mellyeknek költségvetéseik nin
csenek rendszeres terven építve, sem kivált nem 
is egyformák, felvilágosult, munkás, vállalkozó 
népséget veszek észre; itt a ’ társaságot mindig 
munkában látom. E’ látomány engem bámulásra 
ragad , mert az én szemeim előtt egy jó kormány
nak fő czélja a’ népek’ jóllétét eszközölni , nem 
pedig bizonyos rendet állítni fel az ő nyomorúsá
gaiknak közepette. Azt kérdem már most magam
tól , valljon nem lehetne-e azon egy oknak tulaj
donítani az amerikai község’ virágzását ’s fiuan- 
ciája’ úgy tetsző rendetlenségét, a’ franczia köz
ség’ szegénységét’s számvetése’ tökéletességét? — 
Mindenesetre előttem gyanús az ollyanjó, melly 
annyi roszszal van keverve, ’s könnyen megvigasz
talódom olly rósz felett, melly olly sok jóval vau 
pótolva.

A ’ s e ly e m  h a r i s n y a .
F ra n c z ia  n o v e lla .

1.
Sablonville marquisné egyike vala azon 

korok előtt megvénült nőknek, millyek Medi- 
cis Katalin’ körét tevék. IV. Henrik’ udvara 
már nem látá benne többé azon híres szépsé
get, ki egykor a’ Louvre’ évkönyveiben ragyo- 
ga. Hévházban igen gyorsan fölfejlett fehér 
narancsvirágként, virult föl e’ kéjtől gyu- 
lasztott légkörben. Növése fönséges, de bá
lok ’s az olasz nő’ zajongó kéjelgései által 
megtörve ; gyönyörű fekete haj árnyazá a’ 
fájdalmas halvány arczot, ’s a’ csupa epedés- 
től meredtté lett szemeket; csodálásra méltó 
szobor vala ő , de mégis csak márvány, mit 
nem lelkesíte semmi; a’ szív jég volt; észre- 
vehetlen benne minden ér.

’S Sablonville marquisnét mégis imádók’ 
nagy száma zajgá körül.

Az udvar’ krónikája hideg’ ’s közönyös
nek mondá öt, ’s férje erényesbnek tartá , 
hogy sem hűtlen lehetne. De az udvar és a’ 
férj csalatkozának. Bressieux báró hely és 
korra nézve csodálatra méltó állhatossággal 
mutata iránta figyelmet. Oldalánál elfelede 
daupliinei vén tornyait, ’s de Bressieux kis
asszonyt, vén anyját, sudár fajú erdőit, ’s a’ 
vidor kürtcsattogást, olly kellemest télidül 
vadászatkor. El a’ carousselt, mire a’ fegy
vertár mellett készültek, ’s a’ hadhíreket, ud
varármányokat, az újont megérkezett gas- 
cogneiket, a’ P ré  aux  c l e r c s e m i  hőstet
teket, a’ laptajátekot . . . .  röviden, elfeledő 
mindent! S kit annyira szelete, nem feledett 
el semmit, mint szerelmét. Mindig álmokba 
siilyedve, közönyösnek látszó az egész vi
lág előtt, azt liivék, hogy várakozik egy 
perezre, melly nem jelent föl soha.

— Nem, — mondá a’ bárónak, ki a’ 
Tuilleriák’ egyik aranyzott szobrához dőlve, 
kimondhatatlan boldogságba sülyedt nézésé
nél, — nem, szívem nincs jégből; egykor 
tán úgy fog dobogni, mint öné; de a’ perez 
még távol van; ’s én félem azt ön miatt.

— Illy remény, asszonyom , olly édes, 
hogy fölér a’ várakozás’ egy egész életével.

— Báró, ön engem igenis szeret, ha 
azt mondja: szerelmem nem tegnapi; énliar- 
minez évű valék, ő húsz. — Itt hallgatott a’ 
marquise.
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— Ön azt nem feledte el! — viszonzá 
Bressieux megindulva — . Az volt ifjukorunk’ 
első álma ; mi akkor boldogok valánk.

— ’S még igen ifjúk, soliajtá a’ mar
quise.

— Oh, Marguerite, mért levénk öregeb- 
hek! Mért nem maradtunk egyedül az lsére’ 
partjánál!

— Látja itt, báró — monda sebbel, föl
kelve, ’s az ablak felé mutatván, hol hó és 
zúz lepé a’ TuUleriák’ fáit — ez létünk’ képe. 
Mennyi ideje, hogy e’ most olly kopasz fák 
zöldek valának ?

— Ismét zöldelni fognak, M arguerite, 
mihelyt a’ lágy évszak kezdetét veendi.

— Azért mi se essünk kétségbe — mondá 
Sablonville asszonyság, kezét nyújtva, mitő 
reszketve nyoma ajkaihoz — ; ’s az egész ud
var is hiszi, hogy viszonyban vagyunk, ’s az 
ön’ hibája, báró; mert igenis világosan elha
nyagolja kötelességeit, mint cavalier.

— És mit tegyek, madame?
— Mit minden tesz; ha engem szeret.

2 .

Rövid idő múlva Bressieux a’ Tuillériák’ 
kertében volt. A’ borús és ködös ég metszővé 
tévé a’ hideget. A’ hosszú árok, hol sás és 
nád nőve, most befagyott, ’s szép tükröt mu
tatott volna, a’ kristályzott növények ’s lió- 
pelyhek nélkül, mik ittott a’ fölszínen látha
tók valának. Vastag liófekv nyugvék a’ nagy 
sétányban. Az udvaronczok tunyán vesztegel
tek, kezüket öltényökbe dugva, inig IV. Hen
rik ozsonnáját Marthurinnel, az őrülttel, elvég- 
zendi. De soká fúhattak kezökbe, vagy mu
latság végett hógolyókkal hajingálhatták egy
mást , vagy beszélyeket mondogathattak. A’ 
hideg mindig metszőbb lö n , ’s a’ király nem 
jött.

— Ki akar ezer pisztolt elveszítni? — 
Ezer pisztolt — mondá gyorsan az ifjú Ba- 
lagny, szürke nemeskalapját fellökve, — ezer 
pisztolt, ki először megkapja, azaz a’sétány’ 
másik végétől kezdve.

Bressieux báró lépe ki a’ csoportból.
— A’ summa nincs nálam; de ékszer — 

vagy pénzben hozatom elő, ’s szívesen a’ já 
tékra teszem.

— Nem, — mondá egy öreg nemes, La 
Planio nevű — ; ne pisztolókba fogadjatok ,* 
valami díjért fussatok, mit a’ meggyőzöttnek

adni tetszendik, fö ltéve, hogy nem becsü
letelleni.

Elfogadtatik ’s futnak. Futások gyors de 
fáradságos. Soká maradnak egymás mellett. 
Lépteik’ zöreje, szivük’ dobogása, tüdőik’ le- 
liellete, minden összegyűl. Már közel vannak 
a’ czéllioz, ’s hajszálnyi nyeresége sem volt 
egyiknek sem. Barátaik kiáltással serkenge- 
tik ; La Planio tapsol; egy perez — ’s mind
ketten győztek. Már kinyújtják kezeiket a’ 
kalap után, de Balagny nagyon tüzes; nem 
számítja kellőleg a’ távolt, megbotlik, ’sBres- 
sieux czélnál van.

Nagy ellenzés. Némellyek semmit érőnek 
mondják a’ fogadást; mások állítják, hogy 
Balagnyt bukása előtt már megelőzte Bres
sieux. A’ nagylelkű báró semmit nem akar a’ 
vaksorsnak köszönni, ’s második futásra ajánl
kozik ; de Balagny, lerázva a’ havat ruháiról, 
csendet kér.

— La Planio föltéteket tőn ; én veszték 
’s fizetni akarok; ’s mivel a’ díj’ választása 
engem illet, ezt választom, mellyel a’ báró 
meg fog elégedni. Bressieux, vegye itt e’ se
lyem harisnyát!

Az udvaronezokat, kik kaczajra készül
tek, ’s győzőt ’s győzöttet ki akarák gú
nyolni , egyszerre azon halálhalványság kapa 
meg, mi e’ perezben Bressieux’ vonalait elle
pő. ’S nem is érték , mért nevete Balagny 
olly benső kárörömmel, midőn ellentársa fél- 
reszólítá.

— Asszonyügy és semmi egyéb! — mon
dá odavetve La Planio. — Csak azt sajná
lom, hogy a’ fekete megholt; felséges párcsa- 
tatárs volna.

De Bressieux, még mindig hólthalvány, 
’s Balagnyt átfúrva pillanatival, kérdé : ki adá 
önnek e’ harisnyát?

— 0!
— Becsületére?
— Becsületemre!
— Azt hazudod, nyomorú! ’s e’ szavak

nál keze Balagny’ arczára szökkent.
Oda rohannak, elválasztják őket.
— A’ neraci tornyoknál! — monda La 

Planio. — Ifjú emberek, ti igen hevesek 
vagytok. De mikorra a’ táncz?

— Holnapra! — felele Balagny.
— Ma estve! toldá lassan Bressieux.
’S a’ másik igenelve hajtá meg fejét.
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És a’ távolban a’ királyi hajdúk’ csillogó 
Oltényei tiintek föl. A’ király Fontainebleauba 
ment.

3.
— Istenemre, uraim! én szeretem a’ Bor- 

delle-kapu’ e’ vén tornyait. Urunk, hála is
tennek ! elég sokszor mutatja nekünk. De én 
soha sem látom, a’ nélkül, hogy ama’ híres 
égésre ne emlékezzem az ostrom alatt, midőn 
ő fölsége’ parancsára a’ sz. Marcel-előváros- 
nak üszköt veténk. Víg- volt azt lá tn i; a’ ki
rály személyesen oda lovagolt, ’s mióta élek, 
soha hasonló tiizjátéknál nem valék, kivált 
mikor a’ szél a’ hatalmas szikraesőt Paris 
felé korbácsoló.

így beszélt Sablonville margins, ezrede’ 
elején, inellyet Fontainebleauba vezérle. Midőn 
a’ sz. Victor-árkoknál elment, a’ zászlótartó 
egyszerre megállító lovát, ’s élesen néze a’ 
sík felé. Az egész ezred megállt. A’ marquis 
okát tudakolta, ’s a’ sz. Marcel-inalom’ zsili
pénél két félig levetkőzött férfit mutatónak 
neki, fegyverekkel kezükben. Egyenesen ne
kik szöktetni, őket elválasztani, egy perez’ 
müve volt. A’ marquis igen elcsodálkozék, 
midőn Bressieuxre ’s Balagnyra ismere.

— Pokolba, hőseim! Véreteknek kevés
nek kell lenni, hogy illy időben, e’ hidegben 
’s holdfénynél víjatok. Előre! előre! Ez nap
pali munka. Holnap verekedjetek!

’S hosszú szóvita ’s hosszas ellenzés után 
mindkét oldalról, siikerűlt neki, becsiiletsza- 
vokat kicsikarni, hogy ügyöket más nap’ reg
gelén végzendik. Addig, gondoló a’ jó marquis, 
fölügyelet alá tehetendem őket.

Balagny Páris felé fordáit. Bressieuxnek 
barátságos vallatást kellett kiállni, mi szerzé 
e’ v itát, ’s nem mély megindulás nélkül érzé 
magát a’ vén lovag’ karaitól átöleltetni, ki 
kényükkel szemében, fiának nevezte őt, ősz 
hajait mutató neki, anyjára emlékezteié, ’s 
esengett, ne húzzon többé ez ügyben kardot, 
még ö Fontainebleauból meg nem térend. 
Bressieux mindent megigére; ’s odább szágulda 
azon úton, mit Balagny vön, olly gyorsan, 
mint lova Dirt.

Hasztalan’ kiálta utána az ősz engesz
telő szavakat, hasztalan’ vakítá el a’ hó, mit 
a’ vihar egyenesen szemébe korbácsola; lova 
felszökkent; dühhel nyomó bordáiba sarkan
tyúit, ’s így szágulda egy puskalövetnyire sz. 
Victortól. ’S ott megállt nyargalásában.

— Illy késő jön még, szép hölgy, lapta- 
játékra az arany golyóhoz? Mivel szolgálhat 
önnek a’ vén Jákobé?

— Itt egy aranytallér a’ Bearui’ képével; 
menj Naqueteddel a’ sz. marceli zsiliphez; itt 
várok rád. — A’többi lassú hangon mondatott.

Jákobé és Naquet eltávoztak. A’ hölgy 
szétcsapó meghavazott köpenyét, ’s fölfedte 
halvány arczát. Sablonville marquisné volt. 
Szemei meredtek, kezei keblére kúcsolvák, ’s 
kékek, rettegéstől inkább, mint fagy miatt, 
így maradt egy óráig mozdulatlan ? Akkor ko- 
pogattak. A’ marquisné egyszerre fölijesztve 
összeborzadt, és kezével görcsösen homloká
hoz nyúlt, ’s ajtót nyita. Balagny volt. A’ tűz
helyhez ült, ’s szót sem szóla. Mindketten 
gyanakodó ’s sötét kíváncsisággal nézték 
egymást, két ellenként.

— Mért hívatál ez órában, Marguerite?
A’ marquisné nem felelt.
— Mit akart ön tőlem, asszonyom?
— Hol van Bressieux báró? — Hol van 

ő, Balagny? mondá hozzá tompa hangon a’ 
marquisné.

— Nem tudom, válaszoló sötéten az ud- 
varoncz.

— Balagny, lelkedrel törzsöd’ becsüle
tére! esengek, felelj nekem. Hogy halt meg 
az a’ nemes ?

— Asszonyom, én nem értem önt.
— Nem te valál, ki a’ bárót elgyilko-

l á __ ?
— Én.
— Te, Balagny!
— Az ég’ minden szentéire esküszöm....
Kívülről kopogattak. A’ marquisné pa

rancsoló , nyisson ajtót. Jákobé és Naquet 
egy véres holttestet liurczoltak be.

— Rá ismersz, Balagny? Képes vagy 
megesküdni ?

Balagny á llt, mintha mennykő zúzta vol
na le.

— A’ nyomoréi gyilkoló őt el! — kiálta 
a’ marquisné a’ legmélyebb utálattal; mert a’ 
báró’ kardja még hüvelyében volt.

— Madame — mondá Jákobé — e’ vé
res rongyot kezében leltük.

a ’ marquisné megismerte a’ selyem ha
risnyát, mit egykor horda ; a’ gyilkosra néze,
’s a' lóczára húllt, még halványabban, mint 
szokottan vala.
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’S akkor egy magas termetű férfi , ki eddig, kö
penyébe burkoltan , a’ háttérben m aradt, a’ marquis- 
uéliez lépe, kivezető karjánál, magával véve Eres- 
sieux’ kardját.

5.
Más nap l ’Estoile irá napkönyvébe: ,,Pénteken, 

decernb. 30. 1605. egész nap havazott, ’s a’ sz. Mar- 
eeau-malomnál meggyilkoltatott az ifjú Balagny által 
egy báró, a’ dauphinéből, ki kardjával kezében, mez
telen’ várakozék két egész óráig az említett Balagny- 
ra ,  annyira vágyakozik, hogy ez őt elölje, a’ mint 
hogy meg is tette volt, és a’ vita semmiből keletke
zők.“

Más pénteken Balagny a’ des petites cliampe-ut- 
özában azon ház előtt gyilkoltatott meg, melly a ,négy 
szélhez1 neveztetik. Estve pompás gyászkiséret ment 
fáklyákkal a’ Louvre’ ablakai előtt a’ st. Germain 
I’Auxerrois-egyliáz felé.

Két kóporsó volt ott.
A’ gyászolók közt Sablonville marquis ment elől.

Kazinczy Gáltól*.

H fln g yn r  j á t é k s a i u l  k r ó n i k a ,

— Pótlólag ’s több tekintetben igazítólag jegyez
zük meg Athenaeumunk’ 21d. számbeli krónikánkban 
25 úr’ azon helyére nézve, melly a’ T é k o z l ó b a n  
előforduló francziát érdekli, miképen hitelesen tud
tunkra esett, hogy a’ fordító, Jakab ú r ,  nemcsak a’ 
darab’ első adatása előtt (1. Ath. 17. sz. 279. szelet), 
hanem utána is, a’ maga helyén kijelentette abbeli szán
dékát, mi szerint e’ szerepet más alakba kívánná ön
ten i, azonban ez , ki lévén a’ darab vásárra jelelve, 
rögtön meg nem történhetvén, e’ változtatásnak jövő 
novemberre kellett elhaladni. — l'e  addig is , ha a’ 
darab , mint reményijük, adatni fog , óhajtható, hogy 
Dumont’ szerepe legalább ol 1 y nyelven mondassák 
e l, melly érthető legyen. így kétségkívül éldelhetőbbé 
lesz , ’s a’ botránkozás’ legnagyobb oka eltávoztatva.

Szerk.

E g y v e l e g .
— A* v a s  b o r o n a .  — Fels, fejedelmünk’ olasz- 

országi koronáztatása nem teszi tán érdektelenné, ha 
e’ korona’ eredete- ’s történeteiről következőt köziünk 
olvasóinkkal : E’ korona a’ megváltó’ keresztje’ egyik 
szegéből készült. Ilona herczegnő visszatérvén 325b. 
Palaestinából e’ szeget kis karikává változtató ’s fiá
nak Konstantin császárnak kuldé, ki sisakjára fűzé 
az t. de e’ fejedelem’ halála után arany, drága kövek
kel megrakott abroncsba foglaltatott s egy konstan
tinápolyi basilikába tétetett ezen ereklye. Elfeledtetve 
itt feküvék az 394ig, azon pillanatig, mellyen sz. 
Ambrus nagy Theodosius fölött mondott halotti beszé
dében megemlítő azt. — 570b. Konstantin császár Ti
berius Augustusnak , Gordian tanácsbeli’ fiának, — a’ 
ki hogy istennek szolgáljon, lemondott a’ római 
praetorméltóságról, — kuldé a’ vas koronát. Gordian’ 
lia’ I. Gergely név alatt 500b. pápává lett. Ez utóbb 
e' koronát Theodolindának ajándékozó jutalmul azon 
buzgalmáért, mellyet e’ királyné kitüntetett Agilulph 
turíni herczeg’ megtérítésében , ki elhagyván az aria- 
uismust utóbb ezért a’lombardi thronra lépett. — .Mon
zában egy kastélyt ’s templomot építtetvén Theodolinda 
ott tevő le a’ vas koronát. E templomban láthatni még 
a ’ basreliefet, melly a’ hires királynét ábrázolja, mint 
adja át kér. sz. Jánosnak e’ becses ereklyét. Agilulph 
liasználá e’ koronát utódaival a’ szerencsétlen Didier
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lombardi k irá ly ig , kit veje, nagy K ároly, fosztott 
meg thronjától. Azon koronát, melly nagy Károly’ 
fejét díszítő , a’ 13. században Della Torre’ bérezéséi 
Monza’ urainak zálogosíták el ’s hosszas ideig vaTa 
nálok, mig 1345b. a’ pápa, nem tudni mi utón, kivált
ván a’ monzai káptalannak ajándékozó azt. — A’ 16. 
században V. Károly’ fején láttuk féuyleni, de halála 
után több század múlt el a’ nélkül, hogy valamelly 
fejedelem viselte volna. Napóleonnak volt fentartva 

-onegujítása a’ koronázási ünnepélynek a’ mailandi szé
kesegyházban 1805b. E’ szavakkal : ,Dio me la data, 
quoi a ebe me la touchera1 ö fejére tévé azt. De tudva 
van, hogy e’ koronát 1814b. ipa visszanyerő. Ekkor 
emeltetett a’ velenczei Lombardia királyságra ’s Fe- 
rencz császár meghatározó, hogy utódai thronra lép
tükkor Milanóban a’ vas koronával’ mindig megko
ronáztassanak. G a r á d / f .

— A ’ b o s z ü .  — Freron franczia cri.ieus Vol
taire Meropeját, mielőtt az színpadon adatnék, igen ke
serűen gáncsoló. Mind e’ mellett is azonban a’ darab 
színpadra kerülvén köz tetszést nyert. Voltaire, hogy 
megboszulja magát, újra kiadja Meropeját pompásan, 
negyedrétben, rézbe metszett czimlappal, mellyen egy 
b o r o s t y á n t  r á g ó  s z a m á r  volt ábrázolva. — 
Freron erre, egy újabb darabjában criticai folyóira
tának, vissza voná előbbi ítéletét és jelenté a’ közön
ségnek Merope' újabb pompás kiadását ezen hozzá té
tellel : ,,avec le portrait de l’Auteur.“ Ezen gonosz 
ötlet arra tökélé Voltairet, hogy az egész kiadást ma
gához váltván megsemmítse.

— Gesztenye. — Metzben egy kertész tölgy
fába gesztenyét óta ’s a’ próba tökéletesen sikerült. 
Ez nagy nyereség, mert a’ gesztenyének igen finom 
gyökerei vannak , mellyek hamar elfagynak.

— A n g o l  s p e c u l a t i o .  — Milanóban a’ koro
názási időre az angolok jó előre minden kiadandó la
kást kibérlettek, részint önhasználatra, részint nye
reségre, mellyre egy franczia hírlap azt mondja: 
„hogy az angolok Milan’ városát kibérlettek.

— Uj siami gyermekek.—Bajorországban 
Hambach városkában egy ifjú parasztasszony két fi
gyelmeket szült, kik a’ siaini testvérekhez hasonlí
tanak. Két fejők van, négy kezök, de csak három 
lábok. A’ gyermekek egyébiránt erősek.

— Hobespierre’ udvarisága. — Robes
pierre oily udvari volt, mint bármelly franczia. Csak
hogy ezen udvariság, mellyel ö néha élt, nem minden 
ember’ Ízléséhez való volt, de nem is mindenkinek ál
lott hatalmában. Egy dáma, kivel ő a’ Boulevardon 
sétált, egy szépen épült házat igen megdicsért. — 
„Tetszik az kegyednek ?“ — Igen nagyon. — „Az a’ 
kegyedé.“  — Más nap a’. Ifáz’ tulajdonosa bevádolta- 
ték mint országáruló, és guillotin alá került, a’ házat 
pedig a’ dámának ajándékozó Robespierre.

— lüoliére’ emléke. — A’ Comédie fran- 
caise rendkivűli előadással lépe föl Moliére’ emléke’ 
javára. Remélhető lévén, hogy Páris’ legfényesebb és 
iniveltebb társasága veend benne részt, a’ királyi szín
házak’ legkedveltebb mivészei versenygtek ezen elő
adást a’ közönséghez és Moliérehez méltóvá tenni. A’ 
bevétel 19,000 frank volt 4750 fr. kiadás mellett.

— A d v in e n i  úr, a ’ híres Martin bátor verseny
társa Olaszországban, utazik most jeles állatgyüjte- 
ményével. Mint mestere Martin , úgy Advinent is já t
szik az oroszlánnal, küzd a’ leopárddal, ’s a’ tigris
től elragadja eledelét ’s mind e’ vadszörnyek fölött 
határtalan hatalmat gyakorol. Bámulandó gyakorlata 
abban áll, hogy magát bezárja a’ hiénával, azt min
den gondolható módon ingerli és bántja, azután pedig 
fejét annak torkába dugva kiáltoz és végtére 2 pisz- 
tolt süt el.

A t A thenaeumból hetenként kétszer, úgymint csöhnlókón és vasárnap, jelenik meg egy egy ív ;  társából, a* Fígyelmezőből, minden kedden 
k* ív. -Ára a’ kettőnek helyben kihordással 5 ft. cp. ; postán , nyom tato tt boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. — Velinpeldanyok félévenként
e ,y fo ria tta l drágábbak. — Évnegyedenként is válthatni példányt a ft. 5o kr., postán 5 fttal. K iadó-hivatal P es ten , H atvani-úteza*

594. szám, fid. em elet.

AyouiatiU Dudán, a’ magyar kir. egyelem’ belliivel.
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(V i  g

Vannak Európában ollyan nemzetek, mely- 
lyeknél a’ lakos ma órát csak úgy tekinti, mint 
egy jövevényt, kit sorsa a’ helynek, hol la
kik , épen nem érdekel. Országában a’ leg
nagyobb változások híre nélkül mennek vég
be, — sőt jó formán nem is tudja mi tör
tént ; kételkedik felőle ; az esetet csak vak
tában hallotta meg mások’ szájából. Mi több, 
falujának javán , útezájának rendben tartásán, 
templomának, papházának állapotján sem ag
gódik ő semmit is; azt gondolja, e’ tárgyak 
ő rá mind nem tartoznak, hanem egy idegen 
hatalmat, mellynek kormány a’ neve, illet
nek. A’ mi őt nézi: ő e’ javakkal úgy él, 
mint egy haszonbérlő, minden sajátsági szel
lem ’s javítási eszmék nélkül. E’ maga irán
ti részvétlenség annyira megy, hogy ha vég
re ön’, vagy gyermekei’ boldogsága vesze- 
delmeztetik, a’ helyett, hogy a’ veszély’ elhá
rításával foglalkoznék, keresztbe veti karjait 
’s úgy várja, míg egész nemzet segítségére 
jövend. Egyébiránt az illy ember, bár sza
bad akaratját tökéletesen feláldozta is, azért

az engedelmességet még sem kedveli jobban 
mint más. Igaz, hogy aláveti magát egy 
tiszti írnok’ kényének is: de mint meggyő
zött ellenség, úgy szeret daczolni a’ törvény
nek, mihelyt az erő eltávozik. Azért is őt 
szüntelen a’ szabadság és zabolátlanság közt 
látjuk libegni.

Mikor a’ nemzetek már ezen pontra ju
tottak, módosítniok kell törvényeiket ’s er
kölcseiket, különben semmivé lesznek; mert 
ott a’ nyilvános erények’ kútfeje mintegy ki 
van apadva, ott csak alattvalókat találhatni 
még, de polgárokat többénem látni.

Azt mondom, hogy az illy nemzetek ké
szen állanak a’ hódító’ számára; — hogy el 
nem tűnnek a’ föld’színéről, onnét van, mert 
hasonló, vagy még nálok alábbvaló nemze
tektől környékeztetnek, — mert keblükben 
találkozik még bizonyos megmagyarázhatat
lan ösztön a’ haza iránt, bizonyos oktalan ke- 
vélykedés a’ névben, mellyet viselnek, ’s 
némi zavaros emlékezet hajdani dicsőségük 
felől, melly a’ nélkül, hogy magát határzot- 
tan valamihez kapcsolná, elégséges beléjek 
szükségnek idején az önfentartás’ ösztönét 
önteni.
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tatni magunkat, hogy némelly népek csodá
latra méltó törekvéseket tettek védelmére egy 
olly hazának, mellyben — úgy szólván, csu
pán jövevények gyanánt éltek. Csak figyel- 
mezziink jól ’s látni fogjuk, miképen illy al
kalmakkal majd mindig a’ vallás volt azok
nak fő rugótolluk.

Nálok’ a’ haza’ fennmaradása, dicsősé
ge vagy boldogsága megszentelt hitágazatok
ká váltak, és midőn hónukat védették, vé
dették egyszersmind ama’ szent várost is , 
mellynek valamennyien polgárai voltak.

A’ török népségek soha a’ társaság’ ii- 
gyeinek igazgatásában semmi részt nem vet
te k ; még is szörnyű vállalatokat hajtottak 
végre, valamíg Mahumed’ vallásának győzö- 
delmét látták a’ szultán’ hódításaiban. Ma 
a’ vallás enyészik, számokra csak az önkény 
maradt még, ’s — lianyatlanak.J

Midőn Montesquieu az önkénynek hoz
zá illő erőt tulajdonít, úgy vélem, hogy an
nak érdemén fölül való becsületet ád. Az 
önkény maga magában semmit állandóan fenn 
nem tarthat. Ha a’ dolgot közelebbről te
kintjük, úgy veszsziik észre, hogy a’ mi kor
látlan kormányokat hosszasan divatban tar
tott, az a’ vallás és nem a’ félelem.

Akármit tegyünk bár, soha igazi hatal
mat az emberek közt másban nem találunk, 
mint az akaratok’ szabad összemunkálásában. 
Nincs pedig a’ világon semmi egyéb a’ ha
zaszeretet’ és valláson kívül, mi a’ polgárok’ 
öszveségét hosszas ideig valameliy czél felé 
haladásra ösztönözhesse.

A’ kialvó hiteket felelevenítni nem függ 
a’ törvényektől; de tőlök függ az embereket 
részvevőkké tenni országuk’ sorsa iránt. A’ 
törvényektől függ felébresztni és vezetni ama’ 
haza iránti vak vonzalmat, melly az ember’ 
szívét soha einem hagyja, ’s azt mindenna
pi gondolatokkal, indúlatokkal, szokásokkal 
hozván kapcsolatba, belőle megfontolt ’s ál
landó érzelmet formálni. ’S ne mondjuk, hogy 
késő már ezt próbálni; a’ nemzetek nem vé
nülnek úgy el, mint egyes emberek. Vala
mennyi köztök születő nemzedék mind meg 
annyi új nép, melly magát a’ törvényhozó’ 
kezei alá ajánlja.

Én Amerikában a’ központosítás’ hiányá
nak nem h a t ó s á g i ,  hanem p o 1 i ti c a i kö
vetkezményeit bámulom leginkább. Az egye

sült statusokban a’ haza mindenütt érezteti 
magát. A’ falun kezdve fel az egész egye
sületig gondoskodásnak tárgya az. A’ lakos, 
országának minden érdekeihez úgy ragasz
kodik, mint saját magáéihoz. Ő a’ nemzet’ 
dicsőségéből magára dicsőséget ruház; annak 
nyert hasznaiban saját müvét hiszi számlál
ni, ’s ebben büszkélkedik; örvend a’ köz
boldogságnak, mellyben részesül. Neki ho
na iránt olly forma érzeménye van, minőt csa
ládja iránt érez, és némi önhaszonnál fogva 
is részvétellel viseltetik a’ statushoz.

Az európai gyakran a’ köz tisztviselő
ben csak az erőszakot látja • az amerikai ben
ne jogot lát. Annál fogva el lehet mondani, 
hogy Amerikában az ember soha nem enge
delmeskedik embernek, hanem az igazság
nak vagy törvénynek.

Ugyanazért sokszor maga felől képzelt 
véleménye fennhéjázó is, de majd mindig Ud- 
vösséges. Ő félelem nélkül bízik saját ere
jében, mellyeket mindenre elégségeseknek 
hiszen. Egy magános személy kigondol fe
jében valameliy vállalatot; ha ez. a’ vállalat 
a’ társaság’ jóllétével egyenes kapcsolatban 
volna i s : akkor sem jut eszébe is a’ köz ha
tósághoz folyamodni, annak hozzájárulása 
végett. Tervét ismeretessé teszi, kivitelére 
ajánlkozik, az egyes erőket a’ magáénak se
gítségére felszólítja, ’s rendre küzd minden 
akadályokkal. Kétségkívül sokszor kevésbbé 
boldogéi, mintha helyét a’ status foglalná el; 
de végtére minden egyes vállalatok’ általá
nos következménye még is sokkal fölülmúlja 
azt, mit a’ kormány tehetne.

Az igazgató hatalom az igazgatottak mel
lé helyeztetve lévén, és némileg ezeket kép
viselvén, sem féltékenységet, sem gyűlöle
tet nem gerjeszt. Minthogy cselekvési esz
közei korlátozottak, kiki tudja felőle, hogy 
egyedül magára nem támaszkodhatik.

Azért is az igazgató hatalom, mikor sa
játságainak körében lép föl, nem látja ma
gát magára hagyatva, mint Európában. Nem 
tartják azt, hogy a’ niagánosak’ kötelessé
gei megszűntek, miután a’ közönség’ kép
viselője elkezdett munkálkodni. Sőt inkább 
kiki vezeti, segíti és gyámolítja őt.

Az egyes erők’ munkássága magát a’ 
társas erők’ munkásságához csatolván, ez 
úton gyakran ollyan létesül, mit á ’ legköz-
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pontositottaljl» ’s legerőteljesb hatóság képes 
nem lenne véghez vinni.

Sok adatokat tudnék ez’ .állításom’ meg- 
bizonyítására felhozni: de jobb’ szeretek csak 
egynél maradni, ’s azt választani, a’ mely- 
lyet leginkább ismerek. *)

Amerikában azon eszközök, mellyek a’ 
vétkek’kinyomozására ’s vétkesek’ üldözésére 
nézve a’ hatóság’ rendelkezése alá adattak, 
igen csekély számúak. Hatósági politia nin
csen; az úti levelek ismeretlenek. Törvény- 
széki politiája az egyesült statusoknak a’ mi
énkhez nem is hasonlítható; a’ köz igazga
tás’ iigyviselői felette kevesek, ’s a’ nyo
mozás’ kezdeménye nem is mindig őket ille
ti ; a’ per’ folyamata gyors és szóbeli. Mind 
e’ mellett kétlem, hogy valamelly országban 
a’ vétek olly ritkán kerülje el a’ büntetést, 
mini itt.

Ennek oka az, hogy minden ember, ér
dekében fekvőnek tartja a’ vétkekről próbá
kat szolgáltatni és a’ vétkest kézre keríteni.

Láttam az egyesült statusokban létem
kor , miként egy megyében, hol valami nagy 
bűn követtetett el, a’ lakosok önként biztos
ságokat formáltak olly czélból, hogy a’ bű
nöst kinyomozzák, ’s a’ törvényszéknek ál- 
taladják.

Európában a’ bűnös egy olly szerencsét
len, ki azért küzd, hogy fejét a’ hatalom’ 
ügyvivőinek körmei elől megmenthesse; a’ 
a’ nép némileg segíti őt a’ küzdésben. Ame
rikában ő ellensége az emberi nemnek, ’s 
ellene van az egész emberiség.

A’ tartományi intézeteket liasnosaknak 
hiszem minden népekre nézve, de úgy vé
lem, ezen intézetekre egynek sincs valódibb 
szüksége, mint annak, mellynek társasági ál
lása democratiai. Az aristocratiában mindig 
bizonyosan lehet tartani némi rendet a’ sza
badságnak közepette. A’ kormányzóknak sok 
elveszteni valójok lévén, a’ rend rájok néz
ve felette nagy érdek. Hasonlókép mond-

*) Az egyesült statusokban tiltó rendszer létezik. A’ 
vámtisztek’ csekély száma, ’s a’ tengerpartok’ 
nagy kiterjedése a’ csempezést igen könnyűvé te
szik ; még is azt ott végtelenül kisebb mértékben 
űzik , mint másutt, mert kiki iparkodik annak el
nyomásán. Minlkogy az egyesült statusokban meg
előző politia nincsen , annál fogva ott több gyul
ladást látni mint Európában; de átaljábau hama
rább eloltatnak, mert a’ környékbeli népség el 
nem mulasztja rögtön a’ veszedelem’ helyén ter
mem'.

halni azt is , hogy aristocratiában a’ nép fed
ve van az önkény’ kicsapongásai ellen , mert 
ott mindig vannak szerkezteiéit erők, mely- 
lyek készek a’ kényúrnak ellentállani. A’ de- 
mocratia tartományi intézetek nélkül semmi 
biztosítékkal nem bír hasonló bajok ellen. 
Hogy viseltethetjük el a’ szabadságot nagy 
dolgokban olly sokasággal, melly azt kis tár
gyakban használni meg nem tanulta ? Hogy 
állunk ellent a’ zsarnokságnak olly ország
ban , hol minden egyes ember tehetetlen, ’s 
hol az egyesek semmi közérdek által össze
kötve nincsenek? Mind azok tehát, kik a’ 
zabolátlanságtól félnek, mind azok, kik a’ 
korlátlan hatalomtól rettegnek, egyiránt kény
telenek óhajtani fokonkénti kifejlését a’ tar
tományi szabadságoknak. Többire meg va
gyok győződve, hogy semmi nemzetek nin
csenek inkább kitéve annak, hogy a’ ható
sági központosítás’ járma alá essenek, mint 
azok, mellyeknek társasági állása democra
tiai. Több okok segítik elő e’ következményt, 
de különösen ímezek: Ezen nemzeteknek ál
landó irányuk a z , hogy minden kormányzó 
hatalmat azon egy hatalom’ kezében közpon
tosítsanak, melly egyenesen a’ népet képvi
seli ; mivel a’ népen kívül nem látni többé 
mást egyenlő személyeknél, mellyek egy kö
zös tömegben elelegyedve vannak. Már mi
után ugyanazon hatalom a’ kormányzás’min
den sajátságaival fel vagyon ruházva, nehe
zen fogja megállani, hogy az igazgatás’ rész* 
leteibe is behatni ne igyekezzék, ’s végre 
nem fog liiányzani az alkalom annak kivite
lére. Mi magunk’ tanúi valánk ennek mi 
magunknál.

A’ franczia forradalom két ellenkező irá
nyú mozgás volt, mellyeket nem kell össze
zavarni; egyik kedvezett a’ szabadságnak, 
másik kedvezett az önkénynek.

A’ régi monarchiában a’ király maga hoz
ta a’ törvényt. A’ felsőségi hatalom alá he
lyezve voltak némelly félig elromlott marad
ványai a’ tartományi intézeteknek. Ezen tar
tományi intézetek, össze nem függők, roszúl 
szerkezetiek ’s gyakran képtelenek is valá- 
nak. Az aristocratia’ kezei közt néha elnyo
más’ eszközeivé váltak azok.

A’ forradalom egyszerre tört ki a’ király
ság és tartományi intézetek ellen. Gyűlöl- 
sége’ tárgyai közé kevert mindent, valami 
öt megelőzte, — a’ korlátlan hatalmat szint- 

24 *
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úgy, mint azt, melly annak szigorúságait 
mérsékelhette; az egyszerre köztársaságai és 
központosító is vala.

A’ franczia forradalom’ e’ kettős bélyeg-e 
ollyan eset, mellyet a’ korlátlan hatalom’ 
baráti nagy g-onddál felkaptak. Midőn őket 
a’ hatóság-i központosítást védeni látjátok, 
talán azt hiszitek, hogy az önkény’ részére 
dolg-oznak? Távol lég-yen ! Ők a’ forrada
lom’ nagy nyereség-einek egyikét védik ak
kor *). Ezen az úton lehető egy felől nép

*) Nem helyesen mondatik, hogy a’ központosítás a’ 
franczia forradalomban született; a’ franczia for
radalom tökélyesitette azt, de nem teremtette. A’ 
központosítás’ megízlelése ’s szabályozási kór
ság Fraucziaországban azon időszakig felvihető, 
mikor a’ kormányba a’ törvénytudók léptek , mi 
is bennünket Szép Fiilöp’ koráig tesz vissza. At
tól fogva e’ két dolog nem szíín‘ meg gyarapod
ni. Imliol mit mondott Malesherbes, midőn az 
adóhivatal’ nevében szólott, XVI. Lajosnak 1775.

,, .................... Megvolt még minden polgári
testületnek ’s községnek joga saját dolgai’ igaz
gatására; olly jo g , mellyről mi nem mondjuk, 
hogy a’ királyság’ eredeti alkotmányának egy ré 
sze, mivel sokkal felébbről származtatható ; ter
mészeti jog a z , joga az okosságnak. Azonban 
elvették ezt is felséged’ alattvalóitól, ’s nem fé
lünk’ kimondani , hogy az igazgatás e’ részben 
olly túlságba esett, mellyeket gyermekeseknek 
nevezhetni.

Mióta hatalmas ministerek political elvükké 
tették össze nem hagyni hívni a’ nemzeti gyűlést, 
következtetés’ útján annyira ment a’ dolog, hogy 
semmiknek nyilváníttatnak egy falu’ lakóiuak vég- 
zeményei, ha azok az intendáns által megerősít
ve nincsenek; úgy hogy ha illy község valami 
költséget akar tenni, tartozik az intendáns’ he
lyettesének jóváhagyását kikérni, következőleg 
azon tervet követni, mellyet ő elfogadott, azon 
munkásokat alkalmaztatni, kiket ő pártol, ’s a- 
zokat az ő kénye szerint fizetni; és ha a’ köz
ségnek pert kell viselni, akkor is szükség, hogy 
arra az intendánstól felhatalmazva legyen. Szük
ség még ez is , hogy az ügy ezen első bíróság 
előtt folyjon le , mielőtt a’ törvényszékre vitet
hetnék. És ha az intendáns’ véleménye ellenke
zik a’ lakosokéval , vagy ha ezek’ ellenfele hi
tellel bír az intendansság előtt : akkor a’ község 
meg van fosztva jogainak védelmezésétől. íme 
fölséges úr ! minő eszközök által igyekeztek Fran- 
cziaországban minden municipalis szellemet el
fojtani, ’s kioltani, ha csak lehet, még a’ pol
gárság’ érzeteit is ; tilalom alá vetették, úgy szól
ván , az egész nemzetet , ’s gyámatyákat adtak 
neki . . . (Lásd : Mémoires pour servir á 1’ his- 
toire du droit public de la France eu matiere d’ 
impots , p. 654 , imprimés á Bruxelles en 1779.)

Lehetne-e ezeknél valami jobbat mondani ma 
is, miután a’ franczia forradalom végbevitte azo
kat, miket foglalásainak neveznek a’ központo
sítás’ tárgyában?

1789-ben Jefferson Párisból ezt írja egy ba
rátjának: „Nincs ország, hol a’ nagy kormány
zás’ kórsága mélyebb gyökereket vert volna , és 
hol több gonoszt okozna, mint Francziaország- 
ban.11 (Lettres á Madisson, 28 aoút 1789.)

Az igazság abban á l l , hogy Francziaország- 
Úan a’ központi hatalom századok óta elkövetett

szerűnek, más felől a’ nép’ jog-ai’ ellensé
g-ének, eg-y felöl a’ zsarnoksága’ alattomos 
zsoldosának, más felől a’ szabadság-’ nyilt 
barátjának mutatkozni.

Én megjátog-attam ama’ két nemzetet, 
melly a’ tartományi szabadság-ok’ rendszerét 
legffőbb fokig- kifejtette, ’s hallottam a’pártok’ 
szavát, mellyek e’ nemzeteket meg-osztják. 
Amerikában találtam embereket, kik titkon 
oliajták lerontani országaik’ democratiai inté
zeteit. Angliában találtam másokat, kik az 
aristocratiát fennyen ostromolták : de nem ta
láltam egyetlenegyet is, ki a’ tartományi sza
badságait nag-y jótéteménynek ne tartotta vol
na. Láttam e’ két országiban a’ status’ baja
it végtelen különböző okoknak tulajdonítni: 
de soha sem a’ község-i szabadságnak. Hal
lotta^! a’ polg-árokat liazájok’ nagyságát, 
vag-y boldogságát sokféle okokból származ
tatni: de mindnyájoktól úgy értettem, hogy 
azok közt első sorba ’s valamennyinek elébe 
a’ tartományi szabadság’ hasznait teszik.

Azt higyem-e, hogy az emberek, kik 
természetüknél fogva annyira meg vannak o- 
szolva egymás közt,  hogy sem vallási tanok, 
sem political rendszerek felett egyet nem ér
tenek, kezet fognak egymással egyetlenegy 
lettdologra nézve, mellyről legjobban Ítél
hetnek , minthogy naponként szemük előtt 
forog, és hogy e’ lettdolog még is tévely
gés?

Csupán olly népek, mellyek kevés vagy 
semmi tartományi intézetekkel nem bírnak, 
tagadják azoknak hasznát: vagy is, más sza
vakkal, csak kik a’ dolgot nem értik, azok 
becsmérlik azt.

Tocqueviile u tán F á b iá n  ijfábot'.

A' p én s  L y ssaleanieriletthftn.

Az amerikai ember’ minden tettének fe
nekén pénz, minden szava mögött pénz lap
pang. De azért csalatkoznánk, ha azt hin
nék, hogy ő magára pénzbeli áldozatokat

mindent, mit csak b ir t, a’ hatósági központosí
tás’ terjesztésére, ’s ez ösvényen egyéb határt 
saját erejénél soha el nem ismert. A’ franczia 
forradalom alatt született központi hatalom e’ 
részben messzebb ment, mint bárki elöttevalói 
közül, mert erősebb és bölcsebb volt mindnyá- 
joknál. XIV. Lajos a’ község’ létezésének 
részleteit egy intendáns’ kénye alá vetette; Na
poleon a’ ministeré alá. Az elv mindig ugyanaz, 
kiterjesztve majd közelebb, majd távolabb eső kö
vetkezményekre.

!
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vetni nem tud. Sőt inkább nála az aláírá
sok ’s ünkénytes ajándékozások szokássá vál
tak; ’s e’ szokást zúgolódás nélkül, (gyak
rabban mint mi, ’s bővebb mértékben is gya
korolja: de adakozása ’s bőkezűsége okokon 
épült és kiszámolt. Nem a’ neki lelkesíílés, 
sem nem a’ szenvedély oldja ki erszénye’ 
kötelét, hanem political vagy illendőségbeli 
indító okok; a’ hasznosnak érzete ’s tudata 
a’ köz érdeknek, melly belátása szerint, ne
ki mint egyszerű polgárnak, magános érde
két is befoglalja. Az amerikai tehát örömest 
enged kivételeket az ő egészen kalmáros 
magaviseletének szabályától. Od’adja pén
zét, és azzal elsiet, széket foglal a’ megye’ 
egy két ülésében ; feltesz futtában egy ja
vaslatot, vagy tudósítást. Sőt elmegy szemé
lyesen, nagy sietve, Washingtonba is, hogy 
az elnöknek határozatokat nyújtson he; vagy 
a’ szomszéd városba, hogy ott valami ven
dégségben vagy gyűlésben részt vegyen, ’s 
honnét ugyancsak siet vissza; hanem illy e- 
setben arra néz, hogy lépéseinek ’s az azo
kat tétető oknak kivételes bélyege igen tisz
ta legyen. Azt akarja, hogy a’ közérdek 
nagyon világosan kitessék a’ szemnek. Fő
kép’ pedig arra néz , hogy az áldozat csak 
pénzből álljon, hogy egyszerre essék meg, 
és hogy ideje megkiméltessék. Mindenre, 
mi magános dolog, mi időt és szorgalmat kí
ván , a’ kereskedés’ ezen elvét alkalmazza: 
s e m m i t  s e m m i é r t .  0 a' más magános 
munkáját dollárokkal fizeti meg, ’s nem bán
ja , ha vele is azon módon tesznek; mivel a’ 
szép szavak előtte igen iires dolognak tet
szenek a’ végre, hogy valamelly tettleges 
szolgálattal fontra vettethessenek ; ’s mivel 
az ollyas megkülönböztetések, minő az élőbb- 
való helyen ülés, nála ismeretlenek, meg- 
foghatatlanok. Az ő szemei előtt az egy a- 
lapelv, hogy: minden munka meghozza gyü
mölcsét. A’ ^fizetés’ ’s hivatal’ eszméje olly 
bensöleg egyesülve van az ö lelkében, hogy 
minden amerikai almanachban, a’ tisztviselő’ 
neve mellett ott látni mindjárt a’ fizetések’ 
mennyiségét is. Ő azt tartja , hogy száraz 
kenyérből ’s dicsőségből meg nem él az em
ber. Az ő gondoskodása oda terjed, hogy 
jóllétet szerezzen feleségének, gyermekeinek, 
’s öreg napjaira magának is; és ha neki azt 
mondanék, hogy vannak olly országok, hol 
ezt elmellőzni szabad, csakhogy valaki szom

szédjának tetszhessék, vagy a’ tisztviselők’ 
nyájasságait megnyerhesse, az előtte képte
lenségnek fogna látszani.

De a’ pénz’ tekintetében, egy fontos tárgy 
körül, különös dicséretet kell adni az ame
rikaiaknak. Nálok , mint láttuk , mindenféle 
dolog pénzzel szokott együtt já rn i: de van 
egy dolog, melly nálunk európaiaknál külö
nösen kalmáros bélyeget visel, ’s melly az 
amerikaiaknál épen nem hordja e’ bélyeget; 
és ez a’ h á z a s s á g .  Mi feleségünket vagy 
pénzen veszsziik, vagy pénzért adjuk el neki 
magunkat. Az amerikai azt úgy választja, 
vagy is inkább úgy ajándékozza neki magát 
szépségéért, eszéért ’s lelki tulajdonaiért; ő 
csak illy hitvesi hozományt kivan. És így, 
míg mi kereskedési czikkelyt csinálunk abból, 
a’ mi legszentebb dolog, ezen kalmárok olly 
gyengédséget’s érzeménybeli fennséget nyil
vánítunk e’ részben, melly becsületére vál
nék a’ gavallérság’ legtökéletesb példányai
nak. Ez elsőbbséget ők a’ munkának köszö
nik. A’ mi dologtalan polgáraink nem bírván 
gyarapítni örökségüket, kénytelenek, midőn 
feleséget vesznek, számolgatni annak hozo
mányát, hogy tudhassák, valljon annak az 
övékbe? adandó jövedelme elég lesz-e a’ ház
tartás ’ költségeire? Az amerikai szeretvén 
’s megszokván a’ munkát, bizonyos a’ felől, 
hogy szorgalma által bőven fogja pótolhatni 
a’ család’ szükségeit, ’s azért nem szorúlt e’ 
szomorú számolgatásra. Lehet-e már kétség
be hozni, hogy egy olly emberfajnak, melly 
a’ legellenkezőbbeknek tetsző tulajdonokat 
illy nagymértékben megegyezteti, nagy ren
deltetések vannak szánva?

Francziából ß t 't  It iá i t  t i  á h  o r .

O v id ' p o n t u s i  le v e le ib ő l .
I. 11.

Náso, az elszaladod, iidvet küld,  Flacce, tenéked, 
Még lia ki azt képes küldeni, a’ mié nincs.

Mert a’ tartósan bennem dúló keserű bú,
Testemnek nem hagy venni magára erőt.

Fájdalmam nincsen , forró-láz sem gyötör engem ,
És a’ vér is jó l végzi futása’ körét.

Elfogya étvágyam, félek , ha terítik az aszta lt,
’S a’.feladott tálhoz zsémbre fakadva ülök.

Bár tedd , mit levegő nevel és föld ’s tenger, elémbe: 
Ollyast nem lelhetsz, a’ mire volna ehem.

Neclárt ’s ambrosiát, mivel a ’ magas istenek élnek, 
Nyújtson bár nekem a’ drága Juventa’ keze:
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Tompáit ínyem’ ez a’ jó  íz élésére nem edzi, 
Gyomromban marad a’ rest teher állva soká.

Mein merem én ez t, bár ágy van, mindenkinek írni, 
A’ bajban, nehogy azt mondja, íinyás vagyok én. 

Sorsomnak nem az, és környülményemnek alakja, 
Hogy mellettünk még a’ íinya lelne helyet.

Illy íinya, kívánom, legyen annak része, ki retteg, 
Egykor Caesar megszán haragudni reám.

Még a’ kór testnek felüdító étke, az álom
Sem nyújt tápot, mint kellene, rende szerint. 

V irrasztók, ’s velem a’ búk is virrasztanak egyre;
A’ mire e’ hely már kész maga adni okot. 

így alig ismernél a’ látott arczra reá t e :
’S kérdeznéd hova lett annak előbbi színe.

A’ nedv gyarlón hat bennünk a’ száraz izekre,
’S mint a’ sárga viasz ollyan egész tetemem,

E’ k á r t , jó l tudod, én nem kaptam sok boritaltól, 
Mert szomjam’ mindig vízzel eloltni szokom. 

Lakmárzat sem ro n t: ’s ha szeretnék is vele élni ,
A’ geta fold bőven nem terem enui-valót.

El sem gyengít a’ Venus ártalmas gyönyörével:
Ő a’ búsnak nem szokta kitárni ölét.)

Víz , táj árt nekem, és ennél sokkal leverőbb ok 
A’ básongás, melíy szüntelen engem emészt 

Ezt testvéreddel ha te jó enyhíteni nem vagy,
Elmém elcsüggedt volna keservim alatt,

A’ rozzantottnak ti vagytok csak menedéke;
’S fogtatok, a’ mit más nem teve, adni segély!.’ 

Fogjatok, oh, ezután is , mert szükségem igen nagy , 
Míg Caesarnak rám arcza haragra hévül:

Hogy méltó mérgét kevesítse, ne oltsa, irántam, 
Essetek arczra ezért tik is az isten előtt.

E g y e d  A n ta l*

A ' s z e n v e d ő ' h a m v a .
To lose such a mats I —  in such a l im e ! •— so unexpectedly 1 ■■—

J. Foa.
Enyészet’ néma birtoka 
Roppant, határtalan;
Honában a’ gyász ravatal 
Olly sűrű, számtalan!

K i mondja meg, melly sír födi 
A’ dúst, a’ zsarnokot?
Vegyülve porlilc nyomtalan- 
Ur ’s gyáva zsoldos ott.

D e, kit zokogva keresek,
A’ hamv, nem jeltelen;
Nemes hamv, — milliók között 
Szent vödrét föllelem,

hl ért Múza önt meleg könyüt 
Kéklő viráginál, '
’S fölötte a’ hongenius 
Kihunyt fáklyával áll.

Téged, fennséges honszereim!.
Imáda bú között,!
Táplálva szíve’ vérivel 
Búját az üldözött.

Miként az embernem’ ügyét 
Kivívni, nagyszerű 
Önáldozattal kínra dőlt 
A’ megváltói szű:

A’ kárhozott hon’ üdviért 
Úgy lángolt e’ kebel,
Hazája’ átkát hordozá 
Kínszenvedésivei.

Nyögdelt, és lialla a’ vidék 
Nem földi éneket ;
Vérzett, ’s a’ vérhintette föld 
Nevelt emlényeket:

De kínos éltében virág 
Számára nem fakadt,
’S melly szirtet vonz, a’ bájzene 
Tépett szühöl szakadt.

’S mert négy folyam közt nem vata 
Csak egy tenyérnyi hant,
Hol szentelt sír fogadja bé 
A’ nagy boldogtalant:

Fájdalma gyászlakába is 
Kisérve nyomja őt,
A’ szolga föld’ átoksutyos 
Porában senyvedőt.

Mígnem vihar ’s küzdés után 
Hármas bérez’ ormirúl,
Reá borítva lombjait,
Egy szent fa fólvirúl,

És eljön a’ kis csalogány,
Enyhítni k ínjait,
Éjente háborítlanúl 
Lezengve daljait.

hu yossy

A ' f a l u s i  p a p ’ ó r á ja .

Bretagne’ egyik kis falvában élt XIV. 
Lajos alatt egy pap, szinte bretagnei szüle
tés , mint nyája, de mellynél miveltség’ te
kintetében ő .sokkal fölebb állt, mert az or- 
(linatióhoz megkívántaié tanulmányokat tu
lajdonává tette. A’ jó pap igen nagy érdek
kel viselteték hallgatói iránt ’s a’ neki járó 
tizedért minden család’ örömeiben részt vön; 
azon fölül igen derék férfiú volt, annyira tü
relmes (toleráns), a’ mennyire a’ kor’ és tar
tomány’ képzeletei megengedék; a’ gazda
goktól az egyház’ semmi jótéteményét nem 
tagadá meg pénzért, a’ szegényeknek azt in
gyen osztogatá; erszényéből ajándékokat 
oszta ’s néha, vasárnapon, pinczéjéből bort.
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Azon bort, ezt szokta mondani, melly a’ gaz
dagoktól hordóban adatik nekem, én üvegen
ként osztom ki a’ szerencsétleneknek, ’s ha 
némellyki előtt bezárom kezemet, azért tör
ténik , hogy mások’ számára annál könnyeb
ben fölnyithassam. Ez vala az igazán evan
gélium szerinti nyájőr’ morálja. Hogy a’ na
pok’ és hetek’ hosszú óráit megrövidítse, ne
velés végett járatú magához a’ szomszéd vá
rak’ nemes gyermekeit. Oktatása kevéssel 
beérte: egy kissé olvasni taníta, hogy a’ 
katekismust megértsék, egy kissé írni, hogy 
neveiket aláírhassák, — ezek valának a’ ma
gas tanulmányok., mellyekkel tanítványait a’ 
jó tisztelendő úr megajándékozá.

De jőjünk történetünk’ hőséhez, az órá
hoz. Akkorban még nem volt e’ szükséges 
házi eszköz annyira ismeretes mint mai nap. 
Igen nagy ritkaság volt; ’s még is hozott 
egy gazdag uraság, kinek fia a’ pap’ veze
tése alatt álla, Versaillesből néhány órát ma
gával nemesi várába. A’ pap egész öröm
mel bámulá ezeket, ki előtt azonban nem 
voltak egészen ismeretlen czikkelyek, mert 
ö már kettőt láta: egyet azon kolostor’ apát
jánál, hol tlieologiát tanula, ’s egyet püs
pökénél. Még is mikor meglátta, olly tűzbe 
jött ’s úgy vigadott mint gyermek a’ játék
szernek, ’s óhajtását is ki leliete venni, hogy 
szerzeményéből egy illyen órát fog vásárla- 
ni. De az uraság nagylelkű volt ’s fia mel
letti érdemeiért azon ajánlást tévé neki, 
hogy három óra közül válaszsza az egyiket. 
A’ lelkész szinte elpirult örömében ’s sze
rénységből a’ legolcsóbbikat választá. Az 
órás, ki maga is eljött, hogy az órákat a’ 
várban mozgásba hozza, előhivaték ’s meg 
lön neki hagyva, hogy a’ kiválasztott órát 
vigye el a’ pap’ lakására.

Megmondák neki a’ falu’ nevét, ő útnak 
indult ’s egy órai menés után egy sereg vis
kót mutattak neki, mint a’ pap’ lakhelyét. 
Az idő igen forró volt, augustus hónapban; 
’s az órás, hogy magát egy kissé kihütse, 
bement a’ faluvégi csapházba. Míg korsaját, 
kiürí té, órájával foglalatoskodott; levette ró
la a’ zöld takaró leplet, mellyel fedezve volt 
’s kerekei’ játékát nézé, ha valljon nem ár- 
ta-e neki az út. Azonban félénk kíváncsi
sággal vizsgálták őt a’ forróság’ daczára is 
a’ tűzhely’ lángja körül letelepedett parasz
tok, de mikor függönyének tact-szerű moz

gását ’s kerekei’ zörejét liallák, bámulások 
legmagasabb fokra hágott ’s egyikök e’ sza
vakkal fordult a’ kocsmárosnélioz: ,,A’ szent 
szűz-anyára! látott ked illyesmit valaha, Ker- 
boux asszony?“ Az öreg nem felelt. „Néz
zen ked már ide, — monda egy másik — s 
ne vizsgálja örökké a’ köles’ kásáját.“ Az 
öreg mormogva ment el a’ tűzhelytől, meg
fordult . . .  ’s mikor a’ mozgó függönyt meg
pillantó, ijedt hangon így kiálta föl: „Ezt az 
ördög’ munkájának hiszem, ni minő különös 
ruhája van, ’s kezében az a’ pálcza!“ __

„Sz. Severre, patronusunkra! ő bűbájos, 
szemfényvesztő... Amen... Vessünk keresz
te t, atyámfiai!“ És mind keresztet vetettek.

Az órás, ki lá tta , hogy mind e’ gyanús 
nézés őt illeti, csalódástól félvén, fölkelt, 
pénzt vete az asztalra, a’ pap’ lakát kérdezé 
’s elment . . .  de épen a’ szobából kiléptekor 
niuíata délre a’ mutató ’s az óra tizenkettőt 
vert.

Az egész parasztság megijedve kiálta 
föl, az asztalra vetett pénzhez senki sem mert 
nyúlni ’s az egész szobában az ö rd ö g !  
hangzott vissza. E’ zűrzavar alatt megérke- 
zék az órás a’ pap’ szállására; a’ pap nem 
volt még otthon, de ő azonnal munkájához 
láta ’s az órát föl kezdé állítani. Azonban 
híre szaladt a’ faluban, hogy egy bűbájos, 
ki kalitkában hordozza magával az ördögöt, 
a’ papi lakásba ment. Némellyek azt kiál- 
ták: föl kell őt akasztani, mások: meg kell 
égetni, de senki nem mert hozzá közelíteni; 
mert nem kis dolog szemfényvesztőt ’s ördö
göt egyszerre megtámadni. — A’ nép pedig 
egyre szaporodók a’ papház előtt; már kö
vek repültek az ablakokba, iszonyú ordítás 
keletkezők, már fáklyát és száraz ágakat 
hordtak össze, ’s az órás, az óra, a’ papház, 
egyházfi ’stb. nagy veszélyben voltak. Sze
rencsére e’ pillanatban érkezék meg a’ ple- 
bánus; kérdezé a’zűrzavar’ okát, mellyet el
mondtak neki. Eleinte nagyon megijedt, de 
majd magához jött, ’s tudván minő befolyást 
gyakorol hallgatóira, kinyitotta az ablakot.... 
Első pillanatban azt gondolá a’ tömeg, hogy 
az ördögöt látja, a’ kereszthányás újra kez
dődők, ’s a’ száraz ágot hozó asszonyok 
szentelt vízzel fecskendezék le a’ sokaságot, 
de végre megismerték a’ papot ’s ezer szó 
kiáltá: „Plebánus úr, az ördög van kegyel
mednél !“ — „Az ördög ? kedves hallgatóim,
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nagyon szeretett nyájam , minő csalódás ! 
Ezen eszköz, mellyet ti boszorkányozottnak 
tartatok, reliquia, igen drága becses jószág.“ 
— „Reliquia!“ kiálta a’ sokaság, kiki térd
re hullott, és az alamisnának nem lön vége, 
hossza. A’ betegek esengve kerék, hogy a’ 
mozgó reliquiát megillethessék, ’s a’ meddő 
asszonyok közel léptek ’s megérinték a’ be
cses eszközt, hogy anyákká legyenek, az 
óra processióval hordoztaték körül , a’ falu 
pedig az ide tolongó sokaság által meggaz- 
dagíttaték, mert az egész világ a’ reliquiá- 
lioz kívánkozott, kegyet és bűnbocsánatot 
nyerni. — A’ felvilágosítottak pedig ponto
san tudák a’ mise’ és vecsernye’ idejét.

P - o .

M a g y a r  j á t é k s z í n i  k r ó n i k a .

Sept. 10. M a r ó t  bá n .  (Harmadszor. A’ munka 
ki lévén nyomatva, a’ szerző’ rész-jóvedelnie ezennel 
elmaradt). Az előadás, Marótot (Bariba) kivéve, jobb 
az előbbieknél. Lendvayné (Ida) jelesen, sok hatás
sal játszott. * » *

Sept. 11. Ős anya .  Szakácsi Jaromir’ szerepé
ben újabban bebizonyította, hogy a’ pes i színpadhoz 
méltó, kivált ha további együttjátszás által az itteni
ekkel jobbán összesimúl. Az előádás, mennyire egy 
illyen éjjel bolygók, kísértetekből álló műnél lehet
séges, jó volt, még B arthais hiba nélkül mondta el a’ 
fordító’ rósz verseit, a’ mi neki dicséretül szolgál: 
óhajtjuk egyéb szerepeknél is ezt mondhatni róla. Ál
talános hiba volt#a’ versek’ éneklése, Fáncsy’ szava
lását kivéve, ki nem látszott versekben szólani, leg
alább nem volt beszédéből kivehető.

Sept. 12. K o r s z e l l e m .  Az előadás jó, mint e- 
lőbb; valamivel élénktelenebb. A’ fordítás egy lus 
átnézést ’s k iigazítást’s néhol pótolást kívánna, min
den esetre ügyes ’s ahhoz értő kéztől. V.

Sept. 13. Először: F r a - D i a v o l o  vagy a’ ter- 
racinai fogadó. Opera 3 felv. Irta Seribe, fordította 
Szerdahelyi. Muzsikáját szerz. Auber. ítéletünket ez 
opera’ előadásáról máskorra halászijuk. * * *

Sept. 14. V e s z e d e l m e s  n a g y n é n e .  Uend- 
vaynét, Szentpéteryt a’ közönség ismeri ezen darab
ban ’s tudja, hogy játékjuk a’ legsikerültebbek közé 
tartozik, miket a’ pesti magyar színpadon láthatni. 
Szentpétervre nézve csupán azon kis megjegyzésünk 
van, hogy egykét helyen stilisált, mi annál feltűnőbb 
volt, mert őt eddig szerep-nemtudás’ bűnén nem igen 
lehetett rajta kapni. Leudvay Fritz’ szerepében na
gyon is jó l akart játszani ’s az által rontott, nem 
mindent, de sokat. Szerdahelyinek ezen kisded sze
rep , mint emlékezünk, jobban sikerült. A’ többiek 
jól. — Óhajtható volna, hogy e’ nagy hatású müvet 
ügyesebb kéz fordította volna ; benne igen hibás be
szédek és botránkoztató germanisinusok vannak.

Sept. 15. N o r m a  adatott ismét, ’s mióta a 'sz ín 
ház megnyittatott, ma 15ször. Ezen tengerét a’ muzsi
kai szépségeknek egy évben 50-szer vagy többször 
is lehetne színpadra hozni, és mindig gyönyörrel néz
nénk meg, de akkor a’ szerepeket ügyesebb szemé
lyekkel kellene betölteni, mint a’ mai Oroveso volt. 
Ezen druidák’ fő papjának különös szerencsétlensége

van a’ magyar színpadon többnyire ügyetlen képvi
selőket kapni. Nem jobb volna ezt mindenkorra Ud
varhelyi’ kezeiben hagyni ’s csak igen nagy szükség’ 
esetében kivétel gyanánt másnak adni ? Én igen na
gyon tisztelem Schön, Benza és Várai urak’ iparko
dását a’ tökély felé , de még jobban tisztelném, ha is
kolai gyakorlataikat otthon tartanák ’s a’ színpadra 
akkor jönének, mikor a’ leczkét legalább is ollyan 
jó l megtauúlták, mint a’ rendezőnek ügyetlen, de éne
kesnek igen jeles Udvarhelyi.

Sept. 10. F e k e t e  a s s z o n y .  Kivévén a’ fer
tálymester’ sűrű Jeostobazását (a’ szolga á lta l!) szép 
muzsikája és mulatságos ötletei miatt sok jó estvéket 
Ígérő bohózat, mellyben Szenfpétery (Csörgő) külö
nös szerencsével adja a’ bárgyú, de nem minden fúr- 
fangosság nélkuli szolgát. Erkel is (György kalan
dor) ma mozgóbb és hajlékonyabb vo lt, ámbár nem 
minden szögletesség nélkül. Szerdahelyi, Dériné és 
Szilágyi jó l ; Bartháné türhetőleg. 3 5 .

E g y v e l e g .
K ite l te ’ U s tő h ó s e .— Ezencometa, melly pá

lyáját 1200 nap alatt végzi, ez őszön ismét látható 
lesz. Dec. 15. a' nap’ közelében álland és ekkor a’ 
földhöz is legközelebb jő . E’ csillag, úgy mond Ara
go, egy nagy ködtömeg, 07,OÜG-szer nagyobb a’ 
földiekénél; állománya olly vékony, hogy sir VT. 
Herschel 1705-ben egy 20. nagyságú csillagot rajta 
által ismert meg.

’T a n í t á s .  — Egy minapi összeszámlálás szerint 
Francziaországban a’ tanúlók’ száma, kik az elemi 
iskolákba járnak , 2,332,580-ra inegyen. F áris’ kü
lönböző részeiben 473 illyen iskola van.

M e n n y d ö r g é s .  — A’ mennydörgést, úgy mond 
sir John Herschel, alig lehet 20—30 mérföldre hal
lani azon villámlástól, melly okozza. A’ villámot el
lenben, vagy legalább annak visszasugárzatát a’ fel
hőkben, 150—200 mérföldre is láthatni.

A ’ V e z ú v . — Ezen hónap’ elején a’ Vezúv is
mét lángokat kezde kilövelni, nagy sereg izzó tüzes- 
ségű kő’ kíséretében, mellyek a’ tölcsér’ felső szé
lén hullottak le ’s azt egészen befödték. A’ legszebb 
pillanatok 8—10 óra közt voltak, ’s azoknak, kik 
illyesmit még nem láttak, igen gyönyörködtető látvá
nyul szolgáltak. Naptámadatkor a ’ hegy ködbe volt 
borúivá és úgy maradt egész napon, ’s ormát nem le- 
hete látni. Öt órakor délután borzasztó dörgés volt 
hallható ’s éjszak felé lávaözön ömlött ki. Száz láb- 
uyi magas tűzoszlopok, óriási vastagságúak, emelked
tek fe l; milliónyi izzó kő rémítő dörgések közt röpült 
szerte , mellyeknek csattogva lehúllások hallható volt.

M e n d e l s s o h n .  — Ama’ híres hangszerző , 
Mendelssohn Felix, unokája a’ híres Mendelssohn philo- 
sophusnak. A’ két híres név között álló atya egykor 
ezt mondá: „M i vagyok én? Midőn fiatat voltam, 
mindig csak Mendelssohn Moses’ fiának neveztek ; mi
óta megöregedtem , Mendelssohn Felix’ atyjának ne
veztetem.“

l í e l a v i g n e .  — Delavigne Kázmér „A z ö r e 
g e k ’ i s k o l á j a “  cziiníí vígjátékáról dicséretesen is
mert költő egy új vígjátékát végzetté el illy czím a- 
latt f  ,,A’ n é p k e g y “ , mellyen öt egész évig dolgo
zott. Ennyi időt venni egy munkához napjainkban igen 
ritka dolog, a’ mostani franczia drámaírók között pe
dig csodálatra méltó. Z fím or-i).

Az Athonaeumhól hetenként k é tsz e r, úgymint csötörlökőn és vasárnap , jelenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a* Figvelm ezőből, minden 
kedden egy ív. A ra a’ keltőnek helyben k ihordással, 5 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tatott boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. Velinpéldáriyok fél éven kén 
k ét forinttal drágábbak. Évnegyedenként is válthatn i példányi 2 f  • 30 és postán 3 fton. Kiadó hivatal P esten , Hatvani ulcza ,594. szám.

Xyomatik B udán, a’ magyar királyi egyetem ’ betűivel
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.Hagyarurszág' történetének pliiloso- 
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I I I .  I D Ő S Z A K .

Görög befolyás, II. Istvántól III. Lászlóig. 
1114—1205.

Jótékony volt a’ németek’ első befolyása 
Magyarországra, neki köszönhetjük a’ ke
reszténységet ’s nemzetünk’ első művelődését, 
de nem volt elég erős, hogy a’ nyugoti nem
zetélet’ másik elemét, a’ már kiképzett feuda- 
lismust, melly a’ nemzeti egységet olly köny- 
nyen veszedelinezteti, behozhatta volna, ’s a’ 
német császárok’ vágya: Magyarországot hű- 
béreik közé számlálhatni, mellynek kivitelére 
fegyverhez is fogtak, még inkább elidegenítő 
a’ nemzetet a’ németektől, kik a’ választó fa
la t, melly nekik olly soká áthághatlan mara
dott, önkezeikkel rakták. Minthogy azonban 
lehetetlen volt, hogy a’ három nemzettől, 
meliyek a’ művelődés’ különböző fokán álltak, 
körülfogott Magyarországra, egy szomszédi 
közül nagyobb befolyással ne bírjon, a’ né
metet görög váltotta fel, kihez ezen század
ban a’ sógorság is gyakrabban kötötte a’ma

gyar királyokat. De álig jött nemzetünk szo
rosabb érintésbe a’ keleti császársággal, ez 
már vágyott a’ szép ország u tán , veszedel
mesebben mint a’ nyugoti, cselszövényekkel, 
’s görög ármánykodással. Nemzetünk azon
ban kikerülte ezen veszélyt is, sem határai, 
sem függetlensége nem csonkultak ezen szak
ban , de a’ görög befolyás a’ nemzet’ lelküle
tűnek aljasodására hatalmasan munkálódott. 
Belháborúk, ’s kegyetlenkedések a’ királyi 
családban, könnyelműen kezdett háborúk , a’ 
királyi hatalom’ kiterjesztése a’ hatalmasok 
felett egész az önkényig, egyrészről, miga’ 
másikról nem képes a’ köz rendetlenséget vi
lági ’s egyházi életben zabolázni, ezek a’ ke
leti roliadásnak nyomai azon időszakban, 
mellynek egyetlen jó oldala a’ nemzeti egy
ségnek fcntartása , ’s a’ királyi hatalom’ min
denfelőli biztosítása. A’ görög befolyás’ azon
ban sokkal alattomosabb volt a’ németnél, ’s 
a’ nemzet’ lelkületűre mélyen hatott, még mi
előtt a’ császárok az országot függésbe hozni 
merészeltek volna; sőt már Kálmán alatt lát
juk Béla’ ’s Álmos’ kegyetlen kínzásaiban, 
rnilly hamar terjedőit a’ görög udvar’ kegyet
len politicája a’ fejedelem’ vére iránt.
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Csak 13 évű volt István, Kálmán’ halá

lakor, *s mig felnőtt, a’ mágnások uralkodtak, 
nem bánván, hogy a’ fiatal király buja dőzsö
lésben pazarolja el erejét, mert Gejza’, Lász
ló’ és Kálmán’ uralkodása elegendően bizo
nyította, inilly veszedelmes azoknak a’ kor
mányzó’ lelki ’s testi egészsége, kiknek ele- 
mök a’ roliadás. Istvánban azonban megcsa- 
latkoztak, ’s a’király’ kicsapongásai nem vol
tak a’; gyengeség’ jelentései, mert midőn a’ 
főhivatalosok ’s magnáébk elég erőseknek tar
tanák inasokat, lioay a’ régi törzsökfejek’ 
módjára függetlenekké váljanak, ’s Wladi- 
mirbe, hova István az elhajtott Jaroslav her- 
czeget segélni szállott, ennek el estével a’ ki
rály által parancsolt ostromot folytatni vona
kodnának, ’s seregekkel visszatérnének, a’ 
jiaza ért király véresen bosszulta meg sértett 
méltóságát. E’ miatt a’ görög császárral há
borúba is keveredett, mert sok elégedetlen, 
köztök a* világtalan Álmos i s , Konstantiná
polyija menekedett, lionnét a’ császár, szent 
László’ veje, a’ szerencsétleneket száműzni 
nem akarta, de Álmos’ halálával megszűnt 
a’ következés nélküli háború. Szintúgy kö
vetkezés nélkül hadakozott István a’ velen- 
czeiekkel, csehekkel ’s austriaiakkal, kik el
len a’ magyar részint a’ király’ fellobbanó tüze, 
részint a’ szomszédok’ ingerlő irigysége ’s 
ármánykodásai miatt liarczmezőre szállt. 
Nevezetesebb volt egy kán csapat’ letelepe
dése Magyarországban, inellyet a’ király 
szép leányai miatt különösen kedvelt, ’s ez 
á lta la ’ magyarokkal ellenzékbe hozta, meliy 
vérengzésnek adott a’ két nemzet közt okot. 
A’ fiatal, de magtalan és erőtelenedett király 
betegeskedése ala tt, midőn az árpád! házból 
emberek’ tudtára már csak a’ kétes születésű, 
Kálmántól el nem ismert, szláv nevelésű, Ko
ries lenne életben, a’ nemzet’ borzadása ide
gen befolyástól, Bors és Iván ispányokat zen
dülésre készteté ; merényletüket ugyan éle
tükkel fizették, de alkalmat adtak felfedezni 
a’ királynak, hogy a’ szerencsétlen vak Béla 
még é l , mire István őt kolostorból udvar
hoz hivatá, követőjének választató ’s a’ szép 
szerb Ilonával megházasítá. Kevéssel ezután 
meghalt II. István.

Vak volt II. Béla, jámbor, ’s gyenge, de 
annál erősebb kezekkel kormányozó a’ görög 
fortélyu Ilona, bosszúsan fellépve a’ nyugta
lanságot óhajtó hatalmas törzsökfejek, ’s fő-

liivatalosok ellen. Az aradi gyűlésben a’ vi
lágtalan királyt a’ sokaság’ elébe vezetve, 
bosszús beszéddel fellázító az indulatokat, ’s 
a’ tanácskozást mészárlássá változtató, melly- 
ben G8 főliivatalosok, Kálmán’ tanácsosai, ’s 
Béla’ vakságának okai, talán hatalmok miatt 
is, felkonczoltattak. A’ mint látszik, a’ gyű
lés’ minden végzéseiben magnásliatalom elleni 
szellem lengett, de a’ történetírás csak tö
redékeket jegyzett fel ezen határozatokból, 
mellyek talán épen ezen szellemük miatt el
vesztek, ’s törvényeink’ tömegében helyt nem 
fogtak. Ezen gyűlés a’ régi oligarchiára a’ 
legsúlyosabb csapás volt, ’s a’ királyi méltó
ságot tetemesen emelte, következéseit azon
ban Béla’ gyenge lelkülete nagy részint neu- 
tralizálta. A’ lengyelekre támaszkodó korona- 
követelő Borics’kettős szerencsétlen merény
le te* ’s Bosnia’ (Rama) magyar felsőség’ alá 
jutása, jegyzik meg Béla’ uralkodását az 
aradi gyűlés’ ’s halála közt.

II. Gejza’ kiskorúságában anyja Ilona, üros 
és Belus testvéreivel, erősen ’s békésen kor- 
mányoza ’s Erdélynek egy részét németekkel 
telepíté meg. Ezek azonban, nagyobb töme
get képezvén, ’s az egész országban el nem 
szóródván, a’ nemzet’ lelkületére nem voltak 
azon befolyással, inelly nagyobb íniivelődé- 
sökből gyanítható lehetett. Különben is a’né
met élet a’ szabadabb magyartól annyira kü
lönbözik, hogy később is a’ szabad királyi 
városok, mellyek csekély kivétellel német la- 
kosúak, ’s hol Magyarország’ németes civili- 
saliója középük, azon mozgalmaktól meg nem 
ragadtattak, mellyek az országot izgatták, ’s 
csak a’ reformatio’ idejében, midőn nem poli
tical, hanem lelki szabadság’ volt a’ harcz’ 
jelszava, folytak be következésdúsan a’ nem
zet’ történeteibe, sőt szabadságokat is csak
hamar a’ dohos, önválasztása testületek’ szűk 
korlátiba szorították.

Borics miatti kis háborúskodások, Ma
gyarországban ’s Austriában, a’ német csá
szár’ ’s franczia király’ keresztseregeinek á t
menetele az országon, ’s kétes folyamaté, ’s 
győzedelmes b á r, de következetlen háborúk 
a’ tót nemzetekkel, csekély episódok voltak 
a’ nemzet’ életében, mellyeknek maradó be
folyása nem lehetett. De keletről új ’s na
gyobb veszedelem fenyegette az országot,mert 
a’ görög császári széken veszedelmes lelkü
letű egy férfi ült, az utolsó nagy ember a’
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roliadón, szent László’ unokája, Manuel, ki, 
a’ mint lelkfíletében a’ keleti ármánykodással 
nyugoti erőt párosíta, úgy anyagilag is a’ 
nyugotot a’ kelettel még1 eo-yszer összekötni, 
az egyházszakadás’ megszűntével a’ pápát 
Konstantinápolyim áttenni, ’s új világbirodal
mat alkotni terveze. Terve’ kivitelének kezde
téül hatalmát a’ magyarok felett akarta kiter
jeszteni. Háborúnak Borics ’s Servia adtak 
okot, hol Gejza’ nagybátyja Tsudomil a’ gö
rög jármot lerázva, magát Magyarországhoz 
csatiá. Manuel azonban, meggyőzvén a’ szer
beket, egész Székes-Fehérvárig nyomúlt, 
hol a’ királyi lakot elégető, mig Gejza Gali- 
cziában az orosz herczegekkel hadakozott. 
Visszatértével Manuel is visszavonult, ’s a’ 
háborút mindent a’ régi állapotban meghagyó 
egy béke zára be, mellyel azonban a’ király’ 
testvérei meg nem elégedtek, kik herczegsé- 
get Óhajtottak. István volt a’ békételenebb, ’s 
azért előbb a’ német császárhoz, xigy Kon
stantinápolyija szökött, hol már Boricsot ta
lálta , ’s hova László testvére követte. By- 
zancz középpontja lett Gejza’ minden ellensé
geinek, a’ ki szintén a’ görögök ellen csel- 
szövényeket szőtt, végre kardot ránta, de több 
kétes harcz ’s egy következés nélküli győze
lem után még egyszer megbékél Manuellel.’s 
1161. meghal férfikorában; kétes időben erős 
király. — Gejza’ halála után, midőn testvérei 
Byzanczban völtak, ’s legidősb fia III. István 
még kiskorú, Manuel legkönnyebben vélte 
nagy terveit kivihetni, ’s valóban az idő nem 
volt roszúl választva, ’s Manuelen még egy
szer kezde fényleni a’ halványuló nyugoti bár
sony, de törekedései a’ magyar nemzet’ jó
zanságán hajótörést szenvedtek, melly idegen 
kormánytól mindig undorodott. ’S azért is Ma
nuel’ kívánatéra, hogy régi példák szerint, 
Gejza’ fia helyett testvére kövesse méltósá
gában , a’ magyarok’ felelete az volt, hogy 
hűbéresnek soha nem engedelmeskednek. De 
midőn a’ császár II. Béla’ szökevény fiait gö
rög sereg közepeit küldené az országba III. 
István, Gejza’ fia, az egyházi renddel, melly 
a’ görög szertartástól félt ’s néhány híveivel 
Pozsonyba vonóit vissza, ’s László, ’s ennek 
hirtelen halála után IV. István, lett magyar ki
rály, uralkodása azonban csak addig tartott, 
mig a’ görög császár közel volt, távoztával 
elüzetett ’s III. Istvántól egy csatában meg
veretett. — Látván most a’ nyílt erő’ elégte

lenségét , Manuel cselszüvények által akará 
Magyarországot trónjához csatolni, ’s azért, 
ő maga magtalan, ’s görög atyafiait gyűlö
lő, István’ testvéreit Bélát Byzanczba kér
te ki, hogy leányával eljegyezze ’s köve
tőjének kinevezze. Örömest adák őt oda a’ 
magyarok, kik eddig a’ királyi testvérek ál
tal mindig zavarba jöttek, de ezt most sem 
kerülték ki, mert a’ császár Béla’ lierczegsé- 
gét, Dalmáíországot követelte, ’s megtagadá
sára a’ szökevény bitorló István által a’ ma
gyarokat megtámadtatá. Kétes harczután Dal- 
mátország Béla’ őrségének átengedtetett, de 
a’ király’ nagybátyja, az öregebb István, nem 
tisztelte a’ békét, görög sereggel zsarolva ro
hant az országba , a’ király őt megverte, ’s 
Zemlinbe szorította, hol két nappal a’ vár’ 
eleste előtt megmérgcztetett. Felhevült erre 
Manuel, kinek roppant terveit a’ magyar el- 
lentállás gátlá, ’s enyészetet forraló kebellel 
egyszerre a’ német császárt, az austriai ’s 
orosz herczegeket, ’s Velenczét a’ magyarok 
ellen felhívta. István azonban mind ezekkel 
kibékűle, Manuel ellen Serviát felingerlé, ’s 
Dalmát- ’s Horvátország’ átengedésével fegy
verszünetet egy évre vásárla, mellynek el- 
folytával a’ háború ismét elkezdődött, a’ sze
rencse előbb a’ magyaroknak, később a’ gö
rögöknek kedvezett, ’s Dalmátország’ sok 
vérontás, elnyerés és visszafoglalás után 
csakugyan Bélánál, Szerérn Manuelnél, ma
radott. A’ császár most már megelégedett, 
hogy legalább követője csatolandja Magyar- 
országot a’ keleti császársághoz, de a’ sors 
másképen rendelte, Manuelnek váratlanul fia 
sziileték; István, a’ mint gyanítható, görög 
méreg által, meghalt, ’s a’ császár most Bé
lában csak fiának vágytársát félve, őt mind
járt Magyarországba küldé, miután eskü által 
hű szövetségét biztosítá.

Gyanú fogadta a’ görög nevelésű Bélát, 
az egyházi rend félte a’ görög szertartás’ be- 
hozatát ’s hatalma’ csökkenését. De Béla 
megszűnteié a’ félelmet, koronázáskor esküt 
tett le , hogy a’ római egyháznak engedel
meskedni , ’s a’ magyar clerus’ szabadékait 
fentartani kész, ’s huszonhárom évekig tartó 
országlása alatt esküjét híven tartotta, az 
országot megbékítette, zsiványoktól megsza
badította , ’s az udvart a’ konstantinápolyi ’s 
párisi módjára szabályozta. Görög szokás ’s 
franczia felesége késztették arra, ’s a’ can- 
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cellaria, talán az országjárók is tőle szár
maznak. Csak írás’ útján közelíthete hozzá a’ 
nemzet, királyi irás hiztosítá a’ birtokot, ’s 
igy a’ királyi hatalom az ázsiai formák’ meg- 
szüntével tovább teijesztetett k i , ’s az or
szág1’ külső alakjában is európai lett. Béla 
több háborúba is keveredett, de mindig- kö
vetkezet nélkülibe Austriával, Ilalicscsal, 
Velenczével, ’s Manuelnek is minden háború
ba segédsereget küldött, de ennek halálával 
Dalmátországot visszafoglald. Uralkodásának 
legszennyesebb mocska azon görög politica, 
mellyel testvérét Gejzát 15 évekig fogságban 
ta rtá , mig a’ keresztes Fridi ik császár a’ sze
rencsétlen’ szabadságát kieszközlé. Nyolcz 
évvel ezután Bélát is megragadta az ábránd’ 
tüze , de keresztes készületeit a’ halál sza- 
kítá félbe.

Idősebb fia Imre öröklötté a’ koronát, a’ 
fiatalabb András atyja’ pénztárát, a’ kereszt
fogadalom’ teljesítésére. Ezen ürügy alatt 
gyűjtött seregével azonban bátyját megtá- 
madá András, ’s régi szokás szerint herczeg- 
séget követelt. A’ testvérek közti viszálkodá- 
sok ’s háború, 's a’ keresztfogadalom be nem 
teljesítése, a’ hatalmas III. Incze pápának al
kalmat adtak beavatkozni az ország’ igazga
tásába, hol különben is a’ féketlen, egymás
sal czivakodó egyházi rendet korlátozván, 
mellynek kicsapongásai ellen már Béla a’ gö- 
rögösödés’ gyanújának elkerülésére erőseb
ben ki nem kelt, tekintete nőttön nőtt. Ki is 
békíté ö a’ két testvért, András’ lierczegsé- 
get nyert, ’s mindketten keresztháborút igéi
tek , de ígéretét egy sem akarta tartani. A’ 
király színokúl használta Jadra’ elfoglalását 
a’ velenczei zsoldban álló keresztesek által, 
a’ szerb zavaros ügyeket, az esztergami ’s 
kalocsai érsekek’ czivoilásait, ’s a’ korona
örökösödés’ biztosítását fia László’ számára. 
E’ közben András még egyszer fellázadotf, ’s 
seregei számosabbak voltak a’ királyéinál. De 
ekkor a’ két tábor’ láttára Imre fegyvertele
nül, csak királyi méltóságától védve, korona 
fején, királyi palást vállán, királyi pálcza 
kezében, átment a’ zendiilők’ gyáva táborába, 
’s tulajdon kezével megragadva öcscsét megle
pett seregei közül, hívei közé vitte, börtönbe 
záratta ’s feleségét Gertrudot, melly öt min
dig fellázasztá, haza küldte Meranba. Meg
koronáztatván most fiát Imrét, keresztfogadal
mának semmi többé nem állott ellent, de el

gyengülése halálát gyanítá, ’s azért halála 
előtt még felszabadította testvérét, ’s fiának 
gyámnokává kinevezte. András azonban mind
járt inkább királyéi mint helytartóéi viselvén 
magát, az özvegy királyné a’ kétévü László
val az austriai lierczeghez futott, ki igényeit 
fegyverrel kezdé vitatni, midőn László’ halá
lával 1205. a’ háború oka megszűnt. *)

Putszhy Ferencz.

MUTATVÁNYOK

Jósika Miklós’ legújabb, illy czíuiű 4 
kiitctü regényéből i

jé.' c s e h e k  J f l t tg y a v o s z á g o n .
Uor-raji I. Mátyás király’ idejéből.

I.
&’ CSILLAGÁSZ ÉS GYERMEKE.

Tecum vivere amem tecum obeam liben».
H o r a t i u s .

M enni, igen, m enni akarok, *s gondolatim 
mind. K l o p s l o c k .

---------------- Bretizlaw hosszú tekintetet
vetett leányára, ’s kezét ragadta meg. „Iza
bella!“ mond komoly hangon: „vannak az em
beri szívnek mozdulatai, inellyek sokkal újab
bak , mint hogy fiatal lélék azokat fel birná 
fogni, ’s azoknak szavak által életet, alakot 
tudna adni. Azon indulat, melly az ifjú kebel
ben köd-foltocska, felleg-pont a’ távolban, de 
méliében egy vihart rejt: az agg kor előtt 
ismeretes! — A’ poroszlop alatt, melly a’ sima 
rónán emelkedik, az ellenségnek elmosódott 
kétes alakjai nem észrevétlenek a’ gyakor
lott vezér előtt. — A’ virágos martok’ szélein 
loccsanó hullám - gyöngyökben a’ közelgő 
vésznek nedves sörényét ’s víztornyait látja 
a’ hajós’ tapasztalt szeme. Hallgatnom lehet
ne, kellene talán még; de éltem fölött ma
gas!) hatalom gyakorolja hatását, én sorsodat 
’s az enyémet a’ csillagokból olvasom : ne ret
tenj meg leányom! Nem örömtelen a’ tiéd;“ 
folytató egy mély sóhaj után az ö reg : „Hol 
utaidban ellenek tornyosodnak, ott az ég’ 
csillogó szemei roszul szerkeződnek, ’s inte
nek! ’s ezt megérteni a ’ vizsgáló’hatalmában

*) Az Athenaeum’ 18. számában megjelent „Eszmék
ben“ két nagyobb nyomtatási hiba csúszott be:
283. szelet’ utolsó sorában : „ a ’ hozzájok csatla
kozó kunokkal, n y i l v á n “ stb. olvasd ,,a ’ hoz
zájok csatlakozó kánokkal n y ó l e z a n “  stb.
284. sz. 22. sorb, „alig áll m á s  e l l e n s é g e s  
összeköttetésben a’ magyar stb. olvasd „alig all 
m á s ,  m i n t  ellenséges összeköttetésben a’ ma
gyar“ stb.
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van. Mert nem mindig-kikeriilhetlent jósolnak 
a’ magas écri testek.“

A’ hölgy szemeit atyjára mereszté: Mit 
fog hallani, mi az a’ mi előtte áll, nem tudta.

Atyja szívesen szorította meg leányának 
kezét, ki hallhatókig érzé szivét dohogni.

„Emeld arezodat fel hozzám“, mond az 
öreg a’ legszívesebb hangon : „nézz szemeid
del olly nyíltan, olly bizodalommal az enyé- 
mekbe, miként szoktál mindig. így Bella! Egy 
komoly szóm van hozzád, ’s én kimondom 
azt.“

A’ leányka majdnem reszketett.
Brelizlaw egy arcz-kifejezéssel, melly- 

böl látható volt, mennyire bizonyos abban a’ 
mit mondaná, nyugtató néhány perczig tekin
tetét gyermekén: „Izabella!“ szól végre: „te 
szeretsz 1“

A’ hölgynek arczát vér borította e l ; úgy 
tetszett neki, mintha egy nehéz kő gördülne 
szivén keresztül, ’s egy kínos futó nyomás 
után , újra valamivel szabadabban lélekzenék. 
A’ szó ki volt mondva, a’ rejtély fejtve, a’ 
sötét elűzve; keblében világolt; atyja olvasta 
benne , mit a’ leányka érezni igen , de meg
nevezni nem tudott.

„Te szeretsz!“ ismétlé atyja: „szereted 
azt, kit szeretek én is! a’ legnemesb, legje- 
lesb férfiút; te szereted őt! ’s ő imád tége
det, — igen, — ő is! Bella!“

Szívele volt nyomva a’ hölgynek, de fáj
dalmán keresztül egy kéjérzet zajlott, melly- 
nekédjét, büszkeségét és boldogságát nincs 
toll, melly leírni tudná.

„ő szeret!“ folytató a’ csillagász: ,,e’tu
domás emelje föl kedélyedet; érzésed nemes 
mint az övé ; öt a’ szeretet szintúgy meglep
te , mint tégedet. Be ti mindketten egy ör
vény’ szélén állótok. Én ismerem őt, ő sze
retni fog mindig, — ’s épen azért, mivel őt 
és téged ismerlek, mertem ’s kellett szóla- 
norn: Bella! illy férfiú’ szerelmének birtoka, 
adjon erőt neked, róla lemondani.“

A’ leányka egy szünet után, melly alatt 
gondolatait rendező el elméjében, atyjához 
közelített. .Atyám!‘ mond elfogódott, de ha
tározott hangon: .értelek ! megbocsátom ne
ked , hogy a’ mi álom volt keblemben, azt te, 
a’ nyilatkozó szónak hatalmával valóvá terem
tetted! megbocsátom, hogy azon édes nyu
galmat, melly lelkemben honolt, elűzted on
nan ; hogy egy örvényt nyitottál meg előt

tem , mellynek ásító mélyétől szédelegve ret
tenek vissza!‘

„Izabella ? !“
.Hagyd elvégeznem, a’ mit mondani a- 

karok, ’s ne vádolj! — hidd nekem, nem volt 
még szerelem az, a’ mi keblemet édes hatal
mával vonzá azon ifjúhoz, kit megismerni, 
méltánylani, csodálni te tanítál: nem, nem! 
az érzés szivemben, a’ földi salak’ kérgétől 
ment volt. Több volt barátságnál; szív, lé- 
lekrokonság volt az, ’s azon szenvedélydús 
csatlakozás, melly egy jobb életben létezik, lé
lek és lélek, szellem és szellem , angyal és 
angyal közt. — A’ földi fürkésző, találgató 
szónak hatalma rántott le mennyemből: — 
Igaz! — ’s te így akartad, mert szólottái 
atyám : — én szeretek!‘

Bretizlaw meglepetve bámult leányára, 
kinek arcza sugárzott.

.Szeretek atyám! ’s lehet-e nem szeret
nem őt? — Mi köze érzésemnek mind azzal, 
mit földi körülmények ’s viszonyok tolhatná
nak szerelmem’ óriása elébe? — Kit gyer
mekből, árnyékból teremtél, egyetlen szóval 
olly nagygyá, olly oszlopszerűvé, hogy ne
ked ’s magamnak remegni kellene tőle; ha 
nem volnék Izabella, ’s nem neveltél vala 
többnek mint hölgynek.4

„Leányom! szavaid’ végét várom, ’s ké
sek feleletemmel: mert istenemre! különös 
szövedéke ez a’ mélységnek, ’s ábnuido- 
zásnak. Mint szemrehányás hangzik az előz
mény ! — jó , én nyugodtan akarom a’ befe
jezést.“

Izabella folytatá: ,Ismered-e Mátyást? 
— Nem, te nem ismered öt; mert nem re
megnél, ’s hagytál volna engem, lelkem’ 
sugallását követni, ’s ifjú szép álmát fonni 
odább. Tőlem sem félhetél, mert én, miként 
ő , nemtelen szerelmet nem élezhetek. — Ar- 
czába olvasok, de csak most, mióta tudom, 
hogy szeretek; rejtélyes jelek voltak nekem: 
tekintetei, lelkes szavai, édes mosolya ! — 
most nyílt könyv, a’ szem, a’ homlok, az aj
kak. -------Ne rettegj tőle atyám ! — De ne
szólj neki; ne gyújtsd meg keblében a’ szö
v ések e t, miként az enyémben meggyájtot- 
tad azt! Szerelmemnek úrja vagyok, ezt 
esküszöm neked, — mig annak szent titka 
az enyém: — de ismétlem, őrizkedj’Mátyás
sal megtudatni, hogy szeretem! — mert ha ö 
azt tudná, gyanítná; — minket a’ korona,
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te ’s az egész terjedt mindenség nem válasz
tana el többé! — lia Mátyást ismerem ? ! — 
pedig- ki ismeri ő t, ha én nem ?*

„Leányom! értettelek-e? nem, nem ér
tettelek; Bella! ki szerelmének árja, mi
ként állíthatja, liog-y meg-sziinnék az lenni, 
ha Mátyás tudná, liog-y szerettetik?“

,Meg !* — felel Izabella kevélyen.
„Meg-? — ’s kész volnál mindent felál

dozni szerelmednek ?“
,Mindent!*
„Ug-y, nem ismertelek, g-yeng-e leány! 

ug-y nem vagy az, kinek hittelek.“
,Nem ismertél? — Oh atyám! megbo- 

csáss, ha vannak az életben pillanatok, mely- 
lyeknek ililettség-e közben a’ halandó földi- 
ség- egész nyomorultságában, egész kicsiny
ségében, tűzi ki magát elünkbe. Megbocsáss! 
ha arra emlékeztetlek, mit a’ büszke férfiú 
olly sokszor feled: — ember vagy atyám! — 
halandó, határozott elméjű ember: kinek lel
ke, azon indulatok’ ezrei közt, mellyek keb
lünket körülhullámozzák, — egyetlent! egyet
len egyet sem képes, egész mivoltában, egész 
mélységében felfogni, kikapni az életből: és 
te , a’ szeretetet akarod ismerni ? te korláto
kat akarsz szabni egy indulatnak, melly örök, 
végetlen, mint a’ mindenség’ gyűrűje! melly 
az egész természetet folyja, övedzi körül, azt 
összetartja „melly a’ minden , az isten maga!* 

„Leányom! ábrándozásaid azok, meiy- 
lyek nem ismerik a’ korlátokat! — a’ lélek’ 
ereje jő istentől; — kiben ész ’s lelkűiét 
van, az tud határokat vonni indulatinak, ’s 
szokott azoknak hódolni. Ezt tudni, a’ valódi 
szabadság; mert ön alkotta kerítvény közt 
kéjéig annak lehellete; ki erejét ismeri, ’s 
abban bízik, ki magáért felelhet, azaz erős, 
a’ szabad!“

,Szabad? mondád atyám! — A’ szavak
ból annyi telik k i! — De hát nem szabad-e 
többé, a’ ki szeret? — Lehet-e nemes ke
belben nemtelen szerelem ? ’s férhet-e nemes 
szerelemmel a’ szolgaság össze? — Vesd az 
égnek szemére, hogy távola kéken mosolyg; 
a’ növényt kárhoztasd, hogy a’ nap’ éltető 
sugáritól hegyei bújnak ki a’ föld’ hideg 
sírjából hogy vígan és zölden emelkednek 
a’ légbe fel, nyúlnak ágokká, virágoznak, 
gyümölcseiket a’ nyár’ heve aranyozza ; vesd 
keblednek szemére, hogy lehel, a’ szívnek, 
hogy szeret!*

„Jó , ki tagadja a’ szerelem’ hatalmát, 
de korlátlan-e az? nem ismer-e a’ természet 
maga rendszert, — melly határ és szabály ? 
— Szeress! — Hölgy, millyen te vagy, csak
az élettel szűnik szeretni, d e --------- “

„Azzal sem, és soha sem!* vág közbe 
Izabella. ,De te meg nem fogtál, nem értet
tél engem. — Ha Mátyás megszólal, ha 
megtudja, hogy szeretem, ha előmbe lép, 
azon ifjú, kié vagyok, ki istenem, kit bál
ványozok , ’s kezemet ragadja meg, ’s lelkes 
szemeit az enyémekre függesztve kérdi: Bel
la! én telkedben olvastam, szívem’ hölgye! 
éltem’ élete! szólj! — szeretsz-e?*

„Te hallgatni fogsz.“
.Hallgatni? — tehát hazudni, ha a’ hall

gatást Mátyás tagadólag veszi; — ’s mindent 
megmondani, ’s vallani, ha ő azt annak tartja 
a’ ini valóban: néma vallomásnak; — ’s ha 
annak veszi, pedig így fogja ü azt érteni! 
mit akkor? — ha szerelme íöllobog, ha lá
tom, hogy iidvét tőlem várja; ha hatalmam
ban áll, azt, kit lelkem’ teljességéből szere
tek, boldogítni: — mit akkor? — hidegen’s 
keserűn vonjam magamat vissza, hallgassak 
tovább i s ; mig ő eped, inig szótlanságom a’ 
halál, — egy szavam az üdvösség !*

„így ismered te a’ szerelmet ? ’s te csak 
most kezdesz szeretni ? — én meg nem fog
hatlak.“

,Nem mondottam-e, atyám ! hogy az is
ten a’ szeretet; ’s az isten mindentudó! — 
’S te bámulsz, hogy midőn az isten szállt keb
lembe, én őt megismerem? — ’s fénye’ di
csősége felragyog körülem ? ’s mennye, an
gyali karaival, tárva áll előttem?*

„Mit akarsz tenni leányom?“ kiált fel 
Bretizlaw majdnem indulatosan : „hah! a’ te 
szenvedélyességed elrémít engem!“

,A’ szerelem, birtokom még ; ezt mondám 
már atyám! — ha Mátyással szólsz, szűnik 
az lenni! megszűnöm én lenni; lényem átol
vad az övébe; én akkor övé, ő leszek! Szi
vével érzendek, agyával gondolkozom, leiké
vel akarok ! — Mit tudok többet neked mon
dani. Lelkem’ legbensőjét tártam fel előtted; 
tehetek én arról, ha annak betűit nem érted, 
sorain káprázó szemeid eltévednek ? — De 
légy nyugodt, ’s érts m eg! — Én eltávozom! 
teljésül a’ mit akartál: megyek, mert csak ez 
tarthat meg indulatim’ birtokában. — Lemon
dani róla? nem: én soha le nem mondok!*

I
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Az fire(r csillagász megölelte leányát. 
„Hogy távozni fogsz, azt vártam tölerl — 
mond, valamennyire könnyebliedve : — „mind 
azokra, miket mondái, felelhetnék neked; de 
arra olly pillanatot szántam, mellyben az első 
benyomás’ hevén túl leszesz, ’s lelked nyu
godtak!). Akkor aligha magad, azoknak miket 
állítál, egy részét nem fogod túlságosnak val
lani, a’ másikon pirulni!“

.Atyám!* — felel Izabella, mély önér
zettel: ,a’ mit e’ pillanatban hiszek és val
lók, azt hiendem holtig! Gondolod-e, hogy 
egy perczig csak, szivemhez nemtelen szere
lem férhessen ? hogy érzésemben egy árnyék
lat legyen, mellyért pirulnom kellene? — 
Szerelmem szentség! ’s ez dicsőségem, ’s 
büszkeségem! — Ha nincsen erőm, szívem’ 
ifjútól elválni, ha ő maga kéri szeretve mara
dásomat: ne kárhoztass! — Miért akarod te 
a’ hölgyszivet ismerni ? — Igen! épen az, mit 
a’ férfiú büszke negéd, gyengeségnek kár
hoztat bennünk, az a’ mi erőnk. Mi szeretni 
születtünk; nekünk nem szeretni, annyit tesz, 
mint magunkat megtagadni; mint élve nem 
akarni lenni! — D elia  erőmben kétkedel: 
tedd szerelmemet próbára! — Ki nemes sze
relemnek nemesen fel tud mindent áldozni, 
gyenge-eaz? — Ki az előítéleteken elkezd
ve, azon álszokásokon keresztül, menyekről 
az eszme’s nézet minden égalljban más, egé
szen a’ valóságig, — az eleiig, mindent fel 
tud áldozni! — ha ez gyenge, úgy hol az 
erő? ki az erős?*

„Okoskodni tanultál tőlem Izabella , nem, 
szállt hasogatni!“ — mond Bretizlaw hide
gen, ’s majdnem gúnynyal: „Szived’ magvába 
láttam; — lelkemre! nem tudom, gyöngéd 
érzet vagy érzelgö ábrándozás, szerelemdüh 
vagy lelkinemesség, ihlettség vagy őrültség, 
a’ mi belőled szól; de annyit tudok, hogy 
nagy ideje távoznod! — készülj ! — még ma 
indulsz!“

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

Második féleletem Szentkirályi Mó
ricz úrnak. — Szentkirályi úr, miután tiz hétig' 
folytatott színházi igazgatását letette, magát falura 
vonván, úgy látszik most a’ Músáknak akar éln i, a’ 
minthogy literatorkodását meg is kezdette — hírlapi 
v e s z e k e d é s e k k e l .  Sehogysem segíthet máskép ma
gán, ő a’ színházi dolgokat, úgymond, tiyilvánsúgos 
viadal' mezején kivúnja lá tn i ; ezért nem hagy nekem 
békét, ezért avatja magát Egressy Gábor’ dolgába, 
ezért hadouáz jobbra és balra a’ színészek közt: re
mélve , hogy majd valakit véletlen megát ’s a’ megü
tött azután vele nyilvános viadal’ mezejére lépvén, a’ 
színházi dolgokat is oda v isz i, hol ő azokat olly na
gyon vágyna látni. Én részemről nem gondolok vele , 
ha olly nagy kedve van hozzá, verekedjék bár meg 
egész világgal, csak nekem hagyjon békét, nekem, 
kinek kecskegyapju felett feleselni, sem időm sem ked
vem. Egy pár baja van Szentkirályi úrnak velem, azt 
isten’ segedelmével majd csak eligazítom, azután vias
kodjék, kivel tetszik, én meghúzom magam’ a’ szög

letben ’s inkább csak bámulója leszek vitézségének , 
vagy a’ dolog úgy hozván magával, mégmegtapsolójais.

Azt kérdezi tőlem Szentkirályi úr a’ Társalkodó 
70. számában újólag *) : „M iért nem adtam én neki ál
tal a’ többi irománynyal együtt, valamint Adler’ fel
mondását, úgy Egressy Gábor’ felmondó levelét is ? “ 
— Illy nagy fontosságú kérdésre nekem természete
sen nagy feleletem nem lehet, hanem csak ezen pará
n y i: Azért nem adtam által Egressy G. levelét, mert 
annak általadására nem volt szükség többé, miután az 
abban foglalt kérdés már a’ választmánynak (ha jó l 
emlékezem) jun. 3. v. 4. tartott illésében úgy döntetett 
el, hogy Egressy ífabor’ felmondásának jun. Íjén nincs 
ideje, mert ő más fél évre volt felfogadva, mi nt a’ 
szóbeli egyezés és a’ másfél évhez kötött egy egész 
jutalomjáték bizonyítják. Ez tehát különbözött az Ad
ler’ felmondó levelétől, meily általam a’ választmány
nak jelentve sem volt még.

De Szentkirályi úr nekem felette nagy jóakaróm : 
ő ,  úgymond, szívesen megelégszik, ha azt felelem, 
hogy az Egressy’ levelének által nem adása tévedésből 
és fcledékenységböl történt. Köszönöm szépen sege
delmét; még nem vagyok úgy megszorulva, hogy ma
gam erejéből is ki ne tudjak gázolni a’ hínárból, melly- 
be kérdéseivel sülyeszteui akár. Nekem, megvallom, 
kicsiny aggodalmam a z , megelégszik-e Szentkirályi 
úr feleletemmel vagy sem, én nem őt ,  hanem a’ kö
zönséget, meily glött gyanúba vett, akarom kie
légíteni ; azért a’ fentebbihez ex superabundant! még 
azt is ragasztom , hogy én nem resignáltam Sz. úrnak 
minden nálam levő színházi irományt egyszerre nagy 
hirtelenséggel. Én mindenben bizonyos rendet szere
tek tartani ’s a’ rendes resignatióhoz idő kellett. Ná
lam sokáig még több fontos iromány is maradt — ma
gát a’ színészek’ általános szerződését is csak későb
ben vitte el tőlem Sz. úr — a’ nélkül, hogy valakinek 
csak eszébe is jutott volna e’ miatt engem gyanúba 
venni, mint az Egressy G. leveleért Sz. úr a k a r , és 
igen nagy következetlenséggel csak ez é rt! ! Olly szín
háznál , hol rendes igazgatói bureau van , hivatalvál
tozáskor a’ resignatio is pontosan és sebesen történhe
tik , de nálunk,  hol az igazgató maga minden, még 
írnok is , hol physical idejének szűke miatt rendes 
naplót sem vihet, ott lehetetlen a’ dolgoknak megki- 
vántató sebes rendben menni; erről Sz. úr is bizony
ságot tehet, ki a’ tömérdek munka között maga is tiz 
egész hétig eleget izzadott, a’ körülmények miatt 
szinte úgy kevés sikerre l, mint én tíz hónapig.

Azt kérdezi tőlem 2szor Sz. ú r: „M iért hagytam 
ki az Egressy Gábornak adott bizonyítványból azt, 
hogy Egressy hat hónap múlva kívánja szerződését 
megszüntetni?“  — Ha Sz. úr maga jön hozzám azon 
bizonyítványért, mellyért Egressy jö tt ,  ’s megmondja 
vala körülményesen, miben van a’ kérdés , akkor én 
körülményes bizonyítványt adtam volna, de hozzám 
Egressy jött, kieztmondá:  ,,A’ szolgabiró nem akarja 
hinni, hogy én jun. 1. napján felmondottam, kérem az 
urat, adjon nekem erről bizonyítványt.“  ’S én adtam 
arról bizonyítványt, miről tőlem kéretett. Ha ezen bi
zonyítvány nem volt kielégítő , ha hiányos volt, miért 
nem utasíttatott vissza? ’s miért nem kéretett tőlem 
más , körülményes és kielégítő ? Én adtam volna szí
vesen Sz. úrnak szebbnél szebb bizonyítványokat, olly 
dolgok felö l, inellyeknek igaz létét tudtam ; nem volt 
rá o k , miért ne adjak ; ha pedig Sz. úr csak távolról 
is gyanított okot, mint most gyanítani lá tsz ik , igen

*) A’ l i írn ö k i szem léivé h iv a ta lo s  k ö te le ssé g én é l fogva 
e z t  is  h ív e n  k ö z ié . H o g y  az  én  fe le le te im  is haso n ló 
k é p  k ö zü lte ssen ek , e z t  k ív á n n i  tő lem  s ze ré n y te le n sé g  
v o ln a ,  ’s ez  a ’ szem  1 e iró ’ o rszág szerte  ism ert ré s z re -  
h a jla tla n sá g á v a l nem  is fé rn e  össze. D e k ü lö n b en  is  a ’ 
szem léivé u r írnom  le g é n y k e  , ő e z t f ran c z ia  u rb a n itá s -  
ból sem  te sz i ,  m e rt ism erv én  engem , tu d ja , h o g y  nem  
v agyok  o lly  tá rsaság b a  v a ló , ho l C saplovics, P , F . stb . 
m in t tab u lae  j'u d ic ia riae  a sse sso ro k , O rosz ú r p ed ig  — 
ez a ’ finom  p o lit ic a l  fe j — m in t e ln ö k  ü ln ek .
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hibás vo lt, hogy a’ hiányos bizonyítvány ellen a’ szol- 
gabiró’ jelenlétében ki nem kelt, ’s engem nemkéuy- 
szeritett teljesnek és kielégítőnek ailására.

Sz. úr azt nem tudja (’s még most sem ?) feltenni, 
hogy Egressy csak bizonyítványt kért volna tőlem ’s ne 
a’ jnn. 1. költ levelet. Ez , megvallom, nem igen bi
zonyítja azt, mit Sz. úr mond, hogy t. i. „nem má
sok’ eláztatása, hanem csupán saját igazolása fekszik  
szivén“ , sőt az ellenkezőt, azt t. i. hogy a’ mennyire 
gyengeségétől kitelik, mindent elkövet, a’ más’ eláz- 
tatására. Sz. úr a’ Társalkodó’ 66. számában igen nagy 
elsőségeket követel az igazgató’ részére a’ színészek 
fe le tt , még akkor i s , ha az igazgató a’ maga színé
szeiről „ n y ilvá n o s  h a zu g sá g o ka t h ird e tn e .“  Én, mint 
egykori igazgató, nem kívánok semmi hitelbeli elsősé
get magamra nézve Egressy Gábor egykori pesti szí
nész felett, de azt megkívánhatom, az osztályozó igaz
ságnál fogva, Sz. úrtól, hogy az én szavaimnak ha
sonló hitelességet adjon az Egressy Gáboréihoz, és ne 
kevesebbet, ’s midőn — olly dologban, mellyet csak 
én és Egressy tudhatunk — Egressy az mondja (mit 
még szabad legyen kétlenem is) hogy ig e n , én pedig 
azt, hogy n e m ,  ne azon következményt vonja ki be
lőle Sz. úr, hogy Egressy mond valót, hanem azt, 
hogy a’ kérdés kétes. Ezt én Sz. úrnak nemcsak igaz- 
ságszeretetéíől, hanem logicájától is várom.

’S íme, láthatja Sz. úr, hogy kérdéseire, mely- 
lyekkel e lá z ta ln i  akar, lehetett felelni, a’ nélkül, hogy 
segedelemre szorultam volna: demit nyertünk mindket
ten ’s mit veszítettünk ezen kérdezgetés és felelgeté
sekkel ? Sz. úr nem nyert semmit, én nem veszítettem 
egyebet mint a’ drága időt. Ugyaa kérem Sz. urat, mi
nek rontjuk hát hiába a’ papirost? ’S mire vezetnek 
ezen czéltalan vallatgatások ? Nem tudja-e Sz. úr ott 
kinn falun jobban tölteni idejét, mint hogy engem czél
talan kérdéseivel faggat? Ha olly igen sok ideje van, 
én teszek egy ajánlást mivel töltse azt hasznosan: ír
jon egy könyvet, hogyan kellene a’ pesti magyar szín
ház’ kormányát elrendelni ? Én ajánlkozom, hogyha  
könyve elkészült, arra szerény észrevételeimet — bár 
sok más dolgom is van — elmondandom. Azt hiszem, 
hogy mindketten azok közé tartozunk , kik e’ tárgy
hoz gyakorlatilag szólhatunk , mert mindkettőnknek 
véres verítékkel szerzett tapasztalásunk van benne. 
’S higye el nekem Sz. ú r , evvel többet használnánk 
a’ színházi ügynek , mint mostani szőrszálhasogatá- 
sokkal elmúlt dolgok felett.

Mi nekem adott két feleletét Sz. úrnak il le t i: 
az elsőre nézve nem vagyok teljességg'el k ielégítve, 
azonban, minthogy a’ dolog kevés fontosságú is , nem 
feszegetem tovább, házi békességért sem. A’ második 
tárgyra adott felelet igen e lh a m a rko d o tt és igen bántó .

Elhamarkodott azon okoskodás, hogy azért kell a’ 
szerkesztőségnek tudni, ki által van valamelly czik- 
kely írva, mert ha nem tudja, „ a kko r  az a lá írá s  (az 
álnevű) l i te r a tú r a i  fa l s a m  's e r rő l  (ezért) a' szer
kesztőség  csa ku g ya n  f e l e ln i  ta r to z ik  “ Ezen beszéd, 
zavart ’s minden fonal nélküli. Én azt hiszem , hogy 
minden álnév fa ls a m  (literatúrai vagy más, mindegy), 
akár tudja annak valóságát a’ szerkesztőség akár nem, 
’s ha tudja is ’s érette felelős is, nem szűnik meg f a l 
sam  lenni. ,,A ’ literatúrai falsumért, úgymond Sz. 
úr, a’ szerk. csakugyan felelni tartozik ?“ igen is, de 
nem csak azért, a’ mi literatúrai falsum, hanem azért 
is a’ mi nem az , szóval a’ szerkesztőség mindenért a’ 
mi lapjába nyomatik tartozik feleln i, vagy egy vagy 
máskép , de úgy soha nem, mint Sz. úr véli, hogy t. i. 
az álneveket fel kell fodöznie, mihelyt egy sarokba 
szorult vitázó kívánja; hanem tartozik például az ál
nevű rágalom-czikkelyért kezeskedni, az az, ha sza
vát adta, hogy az álnevet nem fogja fölfedezni, köte
les és kész legyen karját is a ’ titokért égő tűzre tar
tan i, mint Hindus Scaevola , különben szószegő. De 
hogy csak a’ kérdésre szorítsam szavamat, én mint

Athenaeum’ egyik szerkesztője, kezeskedem azért, 
hogy a’ mit a’ kardalnok ír t , nem becsületsértő, ha 
pedig biró által annak ítéltetnék, akkor büntetését én 
fognám viselni: de arról, hogy a’ kardalnok’ neve fö l
fedeztessék , meddig az azt titokban akarja tartatni, 
ollvan nem fog képzelődni, ki az ígéret és adott szó’ 
szentségéről hallott valamit.

A z t, hogy az Ath. 4 . számában felszólaló kar
dalnok nem kardaluok, hanem valaki más, továbbá is 
és ismételve állítja Sz. úr; és mi okból? halljuk 
csak és csodálkozzunk! ,,A ’ kardalnokok, úgy mond, 
bizonyság-tételt tettek erről, olly személyek előtt, 
kiknek minden kétségen kívül igazat vallottak.“ Bo
csásson meg nekem Sz. úr , ezen beszéd kevés jártas
ságot bizonyít törvényes dolgokban. Vannak és lehet
nek-e olly lények, istenen kívül, kiknek minden kétsé
gen kívül igazat valljon valaki, igazat valljon a’ bűnös? 
Nincsenek és nem is voltak soha. Ha volnának illy  
személyek , akkor az önkényes vallomások teljes hi- 
telüek lehetnének minden esetekben. De továbbá, mi
csoda törvénykönyvből tanulta azt Sz. ú r , hogy a’ 
vétkesnek saját vétkére nézve tett vallomása kétségen  
k ív ü l i  ig a z  legyen ? Én elhiszem , el akarom hinni , 
hogy sokan a’ kardaluokok közül igazat vallottak, de 
mindnyáján-e, egytől egyig? Ezt okosan nem hihetem 
el. Igen nagy hihetőséggel, egy nem monda valót, azért 
nem, nehogy magát üldözéseknek tegye ki. És így  
semmit sem ér Sz. úr’ azon állítása , hogy a’ kardal
nok nem volt kardalnok, ’s illy alaptalan okoskodás
sa l, kár is belátását coinpromittálni.

Azon szójátékra nézve, m éllyé’ helytáll: ,,Hogy  
a’ szerkesztőség előtt titok nincs, hanem a’ szerkesz
tőknek van titkok a’ publicum előtt“ mellesleg legyen 
megjegyezve: ezen ártatlan tréfát megbocsátom Sz. 
úrnak ’s nem rontom el azon örömét, mellyet akkor 
érzett, midőn ezen elinésséget kigondolta. Illyenek el
len legfelebb a’ Rajzolatok, az eredeti elmésségek’ 
kútfeje, ’s a’ humor kizáró szabadékával biró lap, pro
testálhat. Én elismerem, hogy ez Sz. úrtól halálos dö
fés Az Athenaeum’ szerkesztőségének!

De az eddigiek mind csekély dolgok, jön a’ leg
komolyabb , mi engem sért, a’ mit nem tudom hogyan 
érdemiek ollyantól, kivel én a’ legkíméletesebb mó
don szólottám. Azt mondja Sz. úr , hogy , ,ó  nem  akar  
az A th en a eu m ' s z e rke sz tő in e k  leczkét a d n i ,  hanem  
tő lem  a k a r ja  ta n u ln i ,  m ik én t ne legyen a' s z ín h á z ’ 
ügye szem élyes in c l in a tiá k  á l ta l  k o c zk á z ta tc a .“ Kér
dem egész komolysággal itt Sz. úrtól, hogy mit akar 
ezen beszéddel? Komoly szó-e e z , vagy irónia? Ha 
komoly szó , akkor én kinyilatkoztatom: sehol sem 
adtam annak je lé t , hogy én Sz. urat tanítani akarom, 
miként ne legyen a’ színház’ ugye szem élyes in c l in a 
t iá k  által koczkáztatva ? Ha irónia, akkor kénytelen 
vagyok aztfelelni, hogy igen is, Sz. úr tíz hónapi igaz
gatásomból megtanulhatta volna, miként ne legyen ü’ 
színház’ ügye személyes inclinatiók által koczkáztat
va , mert én soha , egy színészt vagy s z í n é  s z n  öt  
sem pártoltam a’ másik felett; egyikhez sem viseltet
tem több előszeretettel minta’ másikhoz. Ez iránt bíz
vást akár vallatásra veheti a’ színész személyzetet, én 
a’ vallók’ többsége’ ítéletének bátran alávetem ma
gam. Azért csak csendesen a’ szem élyes in c lin a tiá k ' 
emlegetésével, mert ha ezt sokáig feszegetjük, talán 
még ki is sülhet, hogy nem én voltam a z , ki szemé
lyes inclinatiók miatt a’ színház’ ügyét koczkáztatta.

B ajza .
— Szilágyi Istv. gombkötőmester ’s pesti külta- 

nácsi tag egy jász tiszti egyenruhát volt szíves a’ ma
gyar színház’ ruhatárának ajándékozni, miért az igaz
gatóság ezennel nyilvános köszönetét mond.

— Holnap sept. 24. Kúthy Lajosnak : . .  1  r ia d n i* ,  
a ' k ö n n y  e lm ű  n ő “ , 4  felvonásos szomorújátéka 
fog bérletszuuéssel a’ pesti színpadon adatni, mellyre 
ezennel figyelmessé teszszuk a’ tisztelt közönséget.

Kyuuintik llu ilá u ) a ’ m agyar kir. egyetem ’ lictiím ’l.
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V á r t á l o i n t  Hegel, a’ mint van. Szükséges felszólítás Hegelt követő lionfiainkhoz intézett kérelemre ’s az 
erre tett nyilatkozásra (Szeremlei Gábor), — Mutatványok Jósika Miklós’ ,,A’ csehek Magyar- 
országon“  czimü regényéből. Folytatás. — Ifjabb Furkács Tamás’ levelei apjához Monosbélbe 
(Furkács Tamás),

H egel, a' m int van.
Szükséges fe lszó la lás H egelt k örcto  honfiakhoz in tézett  

k ére lem re , ’s az erre te tt ny ila tkozásra  • ) .

Minthogy Hegel’ ügyében nyilatkozó*) **) ön 
vallomása szerin t, nyilatkozását csak azért 
tév é , mivel a ’ felszólítótói követőjének gya- 
n ítta to tt; innen, hogy a’ kétkedő’ megnyugta
tása  attó l ne jő jön , ki H egel’ rendszerében 
maga sem nyughatik m eg: illő , sőt szükség 
egy ollynak felszólalnia, kinek szerencséje 
ezen rendszerbeni megnyugvással dicseked
n ie , annyival inkább,  mivel a ’ nyilatkozóval 
mindenben egy értelmen nem leh e t, és mivel 
benne , mentés helyett egyszersmind vádlat
ra talált.

Némelly homályos!) értelmű árnyéklat ti
tán , minő e z , hogy az előző pliilosopiai ho
mályból sokat hoz m agával, így  szól a ’ tu 

*) A’ szerkesztőség e’ czikkelytől csak azért nem ta
gadta meg a’ felvételt, mert más helyt is kifeje
zettszándéka, a’ legújabb pliitosophiai vitáknak a’ 
maga részéről is helyet engedni, ’s a' vég eliga
zodást — melly nemzetünknek a’ mystieismustóli 
Idegenkedése mellett, távol nem lehet — ez által 
is megközelítse. Ennek szerzője magát szoros 
begelistának vallja, vegye tehát közönségünk az 
új tant feltétlen apostolától. Szerű.

**) L. Ath. 1S38. I. 721, 709. szel.

dós nyilatkozó: „Ezen utolsó lépcsője a’ H e
gel’ fogalmi és eszmei fejtegetésének , hol a ’ 
szoros és egymásból fejlő következetességet 
nem látom á t ,  ez a z , mit Hegel az á lta lá 
nos lételeknél csak ide láttatik  vetni, nehogy 
a’ kijelentett vallás eszméje’ szerkezetéből 
kimaradjon. És épen ez az , m iért a’ széles 
értelmű scholasticismus’ bélyegétől nem sza
badulhat meg. Az ebbe esés minden esetre 
nagy hiba. — A’ philosophiának már valaha 
szabadulni kellene a ttó l, hogy mindig a ’ ki
jelentett h it’ igazságait egyeztesse az ész
szel. — A’ legáltalánosabb eszmének a ’ szel
lemi világtóli különválását, önállóságra eme
lé sé t, a ’ Hegel’ modorja szerint igen könnyű 
megmutatni.“

Hogy ez utolsó lépcsőn a’ szoros és egy
másból fejlő következetességet nem lá íh a tá , 
oka, mivel nem akará látni azon szellem et, 
melly a’ hegeli rendszert é lte ti, elannyira, 
hogy szintúgy dől ez ö ssze , ezen lelke nél
kü l, mint szokott a ’ te s t, az őt valóban ele
venítő lélek nélkül.

Mi ez? — nem egyéb azon közvetlen 
VAN-nál, mellynek term észetét a’ kérdő meg
fejtésre tüzé k i, ’s mit a ’ nyilatkozó olly tu- 
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dósán fe jtedet, csak hogy elkiilönzött tüne
teiben , úgy szólván, csak erőtlen vonaglá- 
saiban, és nem azon élek és erőteljes m ér
tékben, mellyben az, mint legáltalánosb esz
m e, a’ k ijelentett vallásban tetőzik. Nem le
het valójában Hegel’ rendszerének az isten
ségen való alapultát nem látni, hogy lehetne 
hát nyilatkozó’ értelmében tőle e lválasztan i, 
önállóságra emelhetését modorja szerint m eg
m utatni? — Ezen vallásos irányt akár a ’ val
lástudomány’ terjedése adta legyen Hegelnek, 
mellynek K ant, a ’ legáltalánosbnak meg nem 
m utathatásával ajtó t ’s ablakot ny ito tt, ’s 
mellynek sebesen terjedő árján Fichte és 
Schelling rendszeresen tanítának evezni, a- 
maz nem csak a’ lelk i, hanem a’ testi világ
nak i s , a’ száraz Iclitre való feszítésével, 
ez , a ’ lelkiséget elnyelő természet’ megiste- 
nesítésével; akár pedig, hogy általános tudo
mányi rendszert (encyclopaediát), a ’ legál- 
talánosb’ eszméje nélkül létre nem hozliata, 
elég az , hogy soha nagyobb ’s méltóbb terv 
’s kezdet, nagyobb és dicsőbb véggel nem 
koronáztatott. — M int tö rtén t ez, lássuk.

Azon K ant gondolta fonák okoskodás, 
hogy a’ categoriák csak végesekre alkalmaz
h a tó k , a’ végetlen ’s határtalannál azonnal 
ellenmcndásba esnek, szülte azon hegeli erős 
határzato t, hogy a ’ véges a’ végetlent elvál- 
hatlanúl felteszi ’s lé tre  hozza. Nagy követ
kezetlenség — úgymond ő (Encyclopaedie S. 
08—71.) az emberi ész’ haladásának, a ’ vé
ges határokat kitűzni, és még is a ’ véget
lent elismerni nem ak a rn i; hiszen határokat 
csak az teh e t, ki azokon m ár túl van, felül 
emelkedett. — Valóban valaminek mint vé
gesnek m egbélyegzése, legszembeötlőbb je 
le a’ végetleni ’s halártalani lé tnek , és így 
ezeknek fogalm uk, egymással elválliatlanúl 
vannak párosulva.

Az általános’ ism eretének ezen módját 
nevezi H egel közvetlen tud a tn ak , mellynek 
hogy közvetlen vAN-ja vagy létele van , így 
m utatja meg. Valamelly tudományban vagy 
ismeretben jártasnak  egyszerre, közvetlenül, 
tódulnak elébe a’ legszigorúbb észtöréssel 
szült igazságok i s , p. o. a’ matliematicusnak 
gordiusi gömb bonyolatú megfejtései. — Az 
illy közvetlen tudatok azonban közvetésöket 
koránsc-m zárják k i, sőt inkább az illy előz
ménytől vont következmények. — Úgyde a ’ 
közvetett tudat’ valódi létéről senki sem két

kedik , m ár pedig a’ közvetett tudat a ’ köz
vetlennel összefüggésben áll , p. o. a’ szülék 
m agzatjaikra nézve közvetlenek, eldödeikre 
nézve pedig közvetvék ; minthogy pedig az 
istenség! köztudat is a ’ kifejtőzés ’s nevelés 
á lta l közvetve van, innen következik: hogy 
közvetlen tudatának közvetlen vanjának is 
kell lennie. Encyclopaedie §. 65, 66, 67.

Ez a ’ közvetlen tudatból közvetlen lé t
re  fejlett istenségi eszme, m ár az a ’ közvet
len van , melly, a ’ feltett kérdés’ elsőjére fe
le lő leg , fogalom és lény eg y ü tt, elválhatlan 
összefüggésben, és a ’ fogalomnak a’ való- 
disággali megegyezése m ia tt , mellyben az 
igazság á l l , (Encyclop. §. 6í). 70.) tiszta me
rő igazságban. Ezen igazságra, mint alap
ra építi már H egel’ philosophiáját, illy mó
don :

Legfőbb dolog a ’ philosophiában az első 
és utolsó igazság , egy olly igazság, melly 
magánál elsőbbet, túlsóbbat avvagy végsőb
bet m egne szenvedjen, melly magából ugyan 
fe jtsen , de magán kívül semmi fejtetlent se 
hagyjon. — Egy illy igazságnak csak a’ leg 
általánosbnak kell lenni. — Minden eddigi 
philosophiának botlás-köve volt az általános
ra  fel nem em elkedés, mivel vagy csupán 
feltette, mint Kant előtti időkben, vagy vele 
együtt m egkívánta (postulálta), vagy önké
nyesen alkotta, mint Schelling. A’ Hegel ál
ta l lé tre  hozott általánost kell m á r , a’ gon
dolati elvonás’ útján, oda helyezni, hol leg
egyszerűbb közvetlenségben, minden ta rta 
lomtól fosztva, egyedül csak a ’ semmitől kör
nyezve tűnik fe l; ez lesz azon ugró pont, 
honnan a’ bölcseség’ istenasszonya egész ké
születében szökik ki. Imé az első igazság, 
az általános, mint a’ philosopliia’ kezdete.

Minthogy pedig az általános’ ism ereté
nek, az eddigi philosophia szerint, véges ha
tárok álltak ellent, ezen határokat fel kell 
vele szedetni, a ’ határtalan , véges határai
nak felszedésével, határtalan ’s végetlen ma
rad. — íme az utolsó ig azság , az általános, 
mint philosophiai vég.

Nehéz feladat ugyan a ’ mondott kezdet
re em elkedni, de az idő ’s a ’ legyen’ segé
lyével létesíthető (mittelst des W erdens). A’ 
határtalan módúból =  lenni, ellenjének, a’ 
határzott módnak felvételével le sz : lett =  lét 
mi telve telik le. — Ebből megint határzot-
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tabb lé t ,  önlet, magábani-lét, mint millyen- 
ség. *)

A’ magában! lé te t határozza a ’ m ással- 
lé t,  az egységnek ellenje lévén a ’ többség, 
mint mennyiség. A’ mennyiségben lépcső ’s 
lépcsőzés áll e lő , a ’ lépcsőzésben pedig mér
ték van.

A’ mérték a ’ való’ alapját teszi. A’ való 
csak úgy látszik, azaz tünet, vagy valódiság. 
A’ valódiság’ önállományt, az önállomány oko
zatot, az okozat pedig1 viszonyt tesz fel.

A’ viszony lá tás  felfogást szül. A’ fel
fogás ítéletet liúz k i, az itéletliúzás értelmet 
fejt k i, a ’ véges értelemnek pedig a’ véget- 
lenség áll ellent.

Ez a’ Hegel’ logicájának vázolatja, melly- 
ből látható :

1. Az egymásból! fejlődésnek ott van vé
ge, hol kezdete, vagy midőn a’ fejtődés azon 
ism ereti fennségbe lépett, honnan a’ kilátás 
csak a’ végetlenbe visz, akkor már tovább 
nem m ehet, hogy a’ határtalanba vissza ne 
essék.

2. Az észnek itt semmi dolga, annyival 
kevésbbé szabhat m agának törvényt, fejtőzé
sének szemléletében, mintegy el lévén merül
ve. Innen a’ kérdő

3. L áthatja igaz term észetéta’ hegeli dia- 
Iecticának, mellyben a’ gondolatok egym ást 
sarkalják , a ’ létre elő billentik , azon szük
séges rendezetben, a’ minőben következik a’ 
végesből a ’ végetlen, a ’ határozottból a ’ h a 
tározatlan stb. — Valamint

4. azt is észre v eh e ti, mit és mennyit 
vett Hegel az aristotelesi dialectica és me- 
tapliysicától. A’ nevezet ’s kifejtőzés ugyan 
az. — Elvük az A risto te lesé: Nihil est in in
t e l l e c t ,  guod non fűit antea in sensu" — 
H egelé: „W as vernünftig is t ,  das is t w irk 
lich“ , össze vág. — A’ háromság i s , amazé 
in te l le c ts ,  anim a, mundus ; ezé L ogik , Na
tur, G eist, egy m odorú: úgyde az aristo
telesi d ialectica, logicájának része , tartalma 
lehetőség , — a’ hegeli dialectica egész rend
szert tesz ’s hat á t ,  foglalatja merő igazság. 
A’ fejtődés különböző kezdetből indúl, ’s kü
lönböző végre talál. — Elvök’ összevágása

*) Hegel’ logicájában a’ fejtőzési lépcsők igy kö
vetkeznek : Sein, Dasein, Fiir-sich-sein, Quantität, 
Grad, Maasz, Wesen, Erscheinung, Wirklichkeit, 
Substantialitäts r :  Verhältnisz , Wechselwirkung, 
Begriff, Urtheil Idee, absolute Idee.

m ellett sem hason irányok ’s m enetük, m ert 
A ristoteles a ’ végesről törekszik a ’ végetlen- 
r e , Hegelnek a ’ végetlen mind k ez d e t, mind 
vég. — Az elsőbb’ három sága az istenségen 
kivit! v a n , az utóbbé a’ keresztény szellem 
sugalta három ság, magában az istenségben , 
ki fogalmának ’s léteiének  fennségében ’s 
egységében a’ világ’ terem tője, m egtartója és 
igazgatója. (1. Henning Principien der E- 
thik. §. 56.)

És épen ezen háromsági eszme és val
lásos irány az, melly H egelnél fő szerepet 
játszik. — A’ legáltalánosban való kezdet és 
v ég ze t, ezen szavakra em lékeztet: „Én va
gyok a ’ kezdet és végzet, a ’ ki vagyon, a ’ 
ki vala , és a’ ki eljövendő" (János jelenés’ 
1. S.). — Azon pliilosophiai kezdet, melly a ’ 
semmivel határos, a ’ világnak semmibőli e- 
lőálltá t példázolja. — A’ határtalanról egy
szerre ellenjére, a’ határzottra, u g rá s , M óses- 
nek a ’ mennyről a ’ földre való szökése. — 
A’ határzott ugyan , de még is puszta lé t 
(Dasein), a ’ föld’ ékességnélk iiliségét’s pusz
ta sá g á t, a’ m agábani lé t,  az úrnak le lk é t, 
melly a’ vizekből álló világot táplálja vala , 
teheti. — A’ legyen (m ittelst des W erdens) 
segélyéveli fejtőzés, a ’ hatalm as legyen szót 
varázsolja elő. — A’ közvetlen vak mint lét, 
az erre egyszerre tám adt világosságot 1. Mó- 
ses’ I. 1, 2, 3. — Logicája, melly philoso- 
phiájának kezdetében v an , hason az igéhez, 
ki kezdetben az istennél vala (Ján. I. 1, 2.). 
— Ennek természeti nyilatkozása (Naturphi
losophie) az ig e , ki testté  le tt ,  és a ’ ki á l
tal a’ világ terem tetett (Ján. I. XIV. 10.). A’ 
minden igazságra vezérlő lé lek , ki az a tyá
tól és fiútól szárm azik, a ’ felfogás által , az 
atyától (Logik) és fiútól (Natur) elvont, ’s ér- 
telm ességre vagy igazságra fejlett lélek. — 
V égre, hogy többeket m ellőzzek, azon esz
me (Idee), melly hárm as kört alkot, minden 
összezavarodás ’s megoszlás nélkül (Ency
clopaedia § 15. 18.) nem a’ keresztényi h á 
romság’ ké.pe-e ? —

Bővebb felfogás ’s értelem’ tekintetéből 
egy példával kívánom a’ hegeli rendszert 
felvilágítani. Igaz ugyan, hogy az ő híres 
tripartitiuna’ csak egyik részének adánt vá- 
zo la tjá t, de mivel logicája nem ágazatja 
szélesre térjedett tudása’ fájának, hanem ben
ne az egész rendszer’ képe szintolly tisztán 
lá th a tó , mintegy csepvíz’ tisztaságában a’ 
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kitérjedett égi boltozat, raellyet a’ tender’ vé- 
getlensége, végetlenebbiil sugároz vissza, in
nen a’ H egel’ logicájának vázolatjában is az 
egész philosopliiája látható. —

A’ nyelv , akar azért, hogy széles te r
jedelméből kisded képbe hagyja m agát ala
kíttatni ; a k á r , mivel végetlentől eredvén 
(Siismilch’ értelm ében), végetlent fejez k i, 
ak á r, mivel az újabb vélemény egy életmii- 
ves lényi fejtőzésnek ta rtja , a’ hegeli rend
szerbe való ütésre legméltóbb tárgy  lehet.

Egy olly nyelv, mellyből semmit sem ér
tünk , élénk képe azon közvetlen VAN-nak, 
melly a ’ semmivel határos. — Az ige itt is 
kezdetben á ll, mint a’ keleti nyelvekben , 
határzatlan módban tűzetik k i , mint a ’ nyu- 
gotiakban. — A* legyen’ segélyével lehet eb
ben is boldogulni.

A’ határzatlan módúból =  lenni, (melly 
mint tudva v an , magában érthető gyanánt 
is liasználtatik) határzott módjának felvéte
lével lesz, lett múlt, törzsöké a’ szóknak .— 
Mellyből bővebb határzatú, magáért lett, név
más — ’s magéiban lett, substantivum.

A’ m agáért l e t t , vagy magában érthető, 
mással érthetőt tesz fel, i t t  a’ számok ’s más 
a ’ mennyiségbe tartozók jönnek elő. A’ men
nyiség lépcsőzést vagy összehasonlítást szül. 
— A’ lépcsőzés pedig m értékre hág. —

A’ nyelv’ m értéke, t. i. a’ szóknak hosz- 
szabb vagy rövidebb volta teszi a ’ nyelv’ va
ló ját (W esen) tevő e jté se k , elő- és utó ra
gok , a’ különböző form ák, módok, idők stb. 
tüneményeit. — Ezek a’ szótünetek valódi
ságra vezetnek , itt elsőben is az önállomá
nyú szók (casus és status rectusok), azután 
az okozati szók (casus obliquus, status con
s t r u c t s ) , végre a’ szóviszony, szoros érte
lembe vett szófiizés, jönnek létre.

A’ viszony látás a ’ szó’ értelm ét felfo
ga tja , a’ szóértés a ’ beszéd’ m egértésére ju t
tat. A’ beszédértőnek pedig az egész nyelv
vel közvetlen VAN-ja van.

A’ minő szép rendben, az egészet kime
rítő  összefüggésben, állíttatik elő a ’ beszéd’ 
részeinek ezen egymásbóli fejtődése által a ’ 
nyelvi ism éret: liasonlólag rendezi el a’ he
geli dialectica a ’ tőle minden ágazatban á t
karolt emberi tudatot. —

A’ nyelv’ részeinek ezen egymásbóli 
fejtőzése a ’ nyelvet csak tökéletes formába 
kívánja ü tn i; úgyde a’ nyelv puszta formá-

bai ütése egyszersmind magoknak a’ nyelv’ 
tartalm át tevő szóknak formábai ü té se , a ’ 
puszta szóktól pedig értelmük elválhatlan 
vagy a’ term észetben nekik megfelelő alap
juknak kell lennie: — innen, ha a’ beszéd* 
részeinek puszta forma szerinti fejtőzését a’ 
hegeli modorú logicának neveznék, akkor 
az ezen formába tartozó szók H egel’ term é- 
szet-philosopliiáját, értelmük pedig lélek-plii- 
losopliiáját, ten n ék ; — a’ mikor aztán látha
tó len n e , milly viszonyban állanakezek egy
m ással, hogy ezek nem elkiilönzött részek , 
hanem közülük valamellyik vonatával a ’ töb
biek is párhúzamosan vonatnak, innen a’ há- 
rom egy es az egy három.

Ámbár pedig a ’ nyelvet csak példa gya
nán t vevéin f e l , mindazáltal annak azon i- 
ránybani fejtőzését valószínűvé teszi a ’ nyelv
nek az életmiives lény’ természetével ösz- 
liangzatra vont históriája. — Az emberiség’ 
csecsemő kora, hihetőleg határzatlan szavak
ban gagyogott. — Lassúdani serdültével lia- 
tárzani kezdé a’ m agáérti ’s magában! sza
vakat. — M inthogy pedig magán kívül töb
beket is lá to tt,  a’ mással érthető ’s mennyi
ségi szavaknak kell vala term észetesen elö- 
állniok, mellyek összehasonlításra vezetőnek. 
Az ebben előállott m értéket az idő mutatá 
meg. M ert hol hosszabb, hol rövidebb lévén 
a ’ nap ’s az attó l vetett á rn y é k , az emberi
ség  is a’ szókat meghosszabbító ’s rövidítő, 
így származónak a’ nyelv’ valóját (W esen) 
tevő ejtések , elő utó ragok , form ák, módok 
stb. tünem ényei, mellyek után a’ nyelv’ v a 
lódiságát tevő szók , önállományú okozati 
és viszonyi tekintetben fejlettek ki. — Ekkor 
kezdődött aztán a ’ szók’ ’s értelmük’ felfogá
sa után a ’ szó- ’s beszédértés ’s az azon va
ló beszélés. Szeremlei Gábor,

f. nyáradi pap.

M U T A T V Á N Y O K
J ó s i k a  M ik ló s ’ l e g n j a b k ,  i l l y  c z ím ű  4  

k ö t e t ő  r e g é n y é i t ő l :

A ’ c s e h e k  M a g y a r o s s á g o n .
H o r -r a jc  I .  M á ty á s  k ir á ly ’ id e j é b ő l .

II.
*  *  R  Á L T  É S  Ö C S :

R a r a  t e m p o r u m  f e l i c i t a s ,  u M  q u a e  r e l i *  « e n 
t i r e  e t  q u a e  s e n l i a s  d i c e r c  í i c e t .

T  a c i  t  us .

M átyás Budán volt; Szilágyi, "Vitéz, Új
lak i, Gara a’ nádor, Bánfi, Nagy ’s a’ Roz-
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gonyiak körűié: Taffy egyenes őszinte lélek
kel, vagy titkos cselszövényekből nehezült 
kedélylyel.

A’ kárpit felvonult; az egyenes ember’ 
élete kitágult ’s a’ királyi lét kezdődött, min
den fényével és sötétével, zajával ’s nyo
masztó gondjaival, örömével ’s iirömkelylié- 
vel országos nagyszerű cselekvéseinek; vég
re minden rejtett cselszövényeivel egyes ol- 
dal-árnyéklatainak.

Diadal-menet volt jötte : az ég ünnepel
te a z t; mert száraz fényes téli lég, hidegé
ben fűszeres, ’s szigorúságában csillogó, föd
te tágas ragyogó kúpjával útját. A’ napok, 
szépek, fehérek, csikorgók, de széltelenek 
voltak: ’s az esték mély kékjökkel, lióvilág- 
jókkal, csillag-szövétnekökkel liosszíták a’ 
nyargaló napot; a’ tél’ rideg rövid szakában 
azt nyárivá nyújtván a’ szelíd világos éjek
kel. A’ kiséret gyorsan haladott.

Mindenütt hév öröm zajgott. A’ magyar
hon’ néptengere a’ diadali útnak két oldalát 
öntötte el, mint áradó folyam. Eltűnt az éj 
’s a’ nap; egy óra, egy hosszú pillanat volt 
az idő; az út, minden tekervényeivél, ko- 
nyulataival, hegyeivel ’s völgyeivel, egy út- 
czává alakult Sraznicztól Budáig; mellynek 
falai ujjongó népből állottak: szekeren, lovon, 
hintón, hord-székekben, gyalog, állva, ülve, 
a’ fák’ tetején, a’ házak' födelein ’s a’ szik
lák’ ormain; örökös özönben, ömölve, hul
lámozva, változva; követve a’ kiséret’ me
netét, ’s az ifjú királyra bámulva millió 
szemekkel.

így érkezett ő Budáig: hol soha nem látott 
fénynyel lön üdvözölve. Ölben látszott őt a’ 
nép a’ Salamon’ egyházába vinni, ’s onnan 
csarnokába. Egy hozsánna, egy örökös is
tendicsérünk, terjedt a’birodalomban széllel.

A’ pártosok pillanatra elnémultak; úgy 
tetszett , mintha ezen ingerültség mindent 
magával ragadna; a’ cselszövény elvesztő fo
nalvégeit, az irigység’ nyelve lezáródott; a’ 
haragvó szeretett, a’ néma szólott!

Mátyás e’ nemzeti riadás közben örö
kös feszültségben volt. Ennyire szerettetni, 
így élni egy egész nagy nemzet’ lelkében, 
’s óránként, pillanatonként — úgy szólván — 
magára rohanni látni azon magasztaló jele
neteket, mellyeket a’ nemes, az érzékeny 
szív egyenként is illetödés, rendülés nélkül 
nem élvezhet.

El volt ő fogódva, a’ kéjérzetben kifá
radva; ’s bár minő nagyszerű ’s boldogító 
vala azon érzés, melly őt felinagasztalá: ö- 
rűlt végre, midőn a’ közliódolat’ riadásai el
kezdőnek hangzani az ország’ nagy terén; 
— ’s a’ fényes csarnokokba, a’ szentegyhá
zakba, ’s a’ csendes lakokba vonulni vissza. 
’S ő egyedül lehetett, egy éjét tölthetett el 
liáborítlan álomban, ’s egy órát élhetett ma
gának.

Fölébredt álmából nyugodtan , simultabb 
kedélylyel , de nehéz gondok közt. Az óra, 
mellyet magának élt, elkondúlt! Körűle , 
mint kápráztató kép, vegyült színekkel ter
jedt minden, az óriási látványhoz szokni kel
lett. Mint a’ vak, kinek az orvos’ iidvezító 
keze fölnyitja szemeit, ’s tekintete elébe gör
díti a ’ szép, a’ nagy világot; előre semmit 
sem vehet ki hullámzó színvegyületnél ’s ha
tározatlan képnél egyebet, melly őt elragad
ja ’s elnémítja: nem tudja, mi a’ szél, a’ 
határ, mi a’ közép, mi a’ távol, mi a’ közel; 
csak halkkal a’ tapasztalás’ vésője ’s ecset
je deríti, oszlatja ’s osztja meg a’ nagy za
vargó látványt; ’s kezdi őt lionnosítani azon 
világban, mellybe szemfénye vezeté be. Úgy 
Mátyás igyekezett eszméit, gondolatait rend
be szedni, elosztani, megszűrni: míg végre 
lelki szemei előtt világ lön ; ’s ő elhatároz 
zásának ’s hivatásának tágas országában 
biztos királyi tekintetet vethetett.

így állott ö egyik szobájában, szeme az 
ősz Budáról a’ sima rónára mélyedéit Pest 
körül; ’s lelke mintegy kiállva a’ gondolat
rendezés’ nagy munkájától, szünetet látszék 
ünnepelni: egy lelki sabbatot, egy vasárna
pot !

Szilágyi lépett be, egészen azon agály 
nélküli tartással, ’s ön bizodalommal, mely- 
lyet rokonsága, érett kora ’s érdemei tevé
nek megfejtlietővé.

„Vágytam utánad, bátya!“ — mond a’ 
király kissé fölvidulva: „jer, néhány fontos 
szóm van veled. Kezdem érezni az idő’ be
csét : nekünk sokat kell tennünk bátya! ’s én 
a’ halasztásnak nem vagyok barátja. Ha ki- 
rálylyá tettetek, ám szükség cselekednem!**

.Öcsém! — felelt Szilágyi — neked min
denek fölött azon kell lenned, hogy e’ sok 
színű és agyú nemzetnek bizodalmát meg
nyerjed. Nálunk a’ nemesség a’ nemzet, a’ 
király ’s a’ hon mindent tőlök várhat. Nem
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hibázok, ha mint bizonyost állítom, hogy 
a’ nemesség’ többsége bánható: de tapintat 
’s okosság kell.*

„Hogyan érted ezt?“
,Gara, Újlaki, Bánfi ’s többen válasz

tásod ellen voltak. Ezek most az újon tör
téntektől mintegy elkábulva nyugodni lát
szatnak. De én sziveikbe tekintettem, ük 
az első alkalmat arra liasználandják, hogy 
régi elveiket kitűzzék, vagy ön magukért, 
vagy azon követelőkért, kik fényes királyi 
székedbe vágynak, ’s mindent mozgásba sze
retnének hozni.“

Mátyás figyelemmel hallgatott darabig, 
egy általában meg nem foghatván, miként 
függ ez az előbb mondottakkal össze.

,,A’ mit mondái, viszonzá a’ király, i- 
gen valószínű, ’s ez elmémben megfordult 
m ár: de nem tudom hová irányoznak szava
id. Gara hűséget mutat irántam; Újlakinak 
alkalmazásával teljes okom van eddig meg
elégedni ; Bánfi visszavonulta!)!), ő keveseb
bé tagadja meg régi elveit, ’s minden tisz
telete mellett hidegebb irántam; ’s hiheted-e? 
— nekem ez tetszik a’ három közűi legin
kább ! ebben a’ makacs had’ fiában tudnék 
legtöbbet bízni! A’Rozgonyiakat kevésbbé is
merem; Nagy első látáskor megtetszett ne
kem : ő olly egészen magyar; nyílt, nyers, 
de őszinte, erős, gyors, élénk: én így sze
retem az embert. Ő férfiul ezzel minden meg 
van mondva.“ — Te bátya! intesz engem, 
hogy vigyázó legyek, ’s más szavaidban en
gesztelési ajánlasz? Istenemre! engesztelés 
az én jelszavam. Mert a’ most gerjengő hon
fiakat meg kell engesztelnem, ha az első 
magasztaltság’ ’s örömittasság’ mámorából 
fölébrednek: ki kell őket békiiltetneiu azon 
képzettel, hogy választásuk nem elszeleske- 
dett fölheviilés, hanem iidves országos cse
lekvés volt. Barátokat kell szerzenem, kik 
bennem a’ honért lelkesedve ’s szenvedél
lyel lássák a’ teendőknek vezércsillagát, ki
nek kezet kell nyújtaniok.“

.Helyes, öcsém király! igaz, ’s jelesen 
van mondva a’ mit szólál. De minő szem
mel fogja a’ nagyobb rész engedékenysége
det nézni azok iránt, kik atyádat gyűlölték; 
az álnok Cillyvel fújták a’ követ; László bá
tyádat leinészároltatíák a’ gyermek -király- 
lya l; ’s most is csak kényszerítve hódolnak.“

„Mit mondasz! — szólt Mátyás nyugod

tan —. Tehát első fellépésem büntetés le
gyen ? zavart hozzak rend helyett az ország
ba ? Újlakit, a’ hatalmas kevély Újlakit, ta
szítsam le a’ vajdaságról? Garát foszszara 
meg nádori hivatalától? — a’ Rozgonyiak közt 
szemeljem ki a’ konkolyt a’ búza közül? Le
gyen boszú ’s félelem az első jelenet az ifjú 
királyban? — gyanítsa e’ kevély nép, melly 
királyt akart, nem kapkodó gyermeket, hogy 
pórázon vezettetem, ’s egyesek’ haragjának 
’s cselszövényeinek gyáva eszköze vagyok ? 
— Heh öreg! nem te mondád-e? hogy érett 
elme lakik a’ gyermek Hunyadiban ? hogy 
szíve honáért ver, ’s benne atyja’ lelke ’s 
ereje él? — nem így mondád-e a’ Rákoson? 
a’ hon’ ’s az isten’ színe előtt! ’s nem neked 
liittenek-e? ’s szavaidra hangzott a’ Mátyás 
név ajakról ajakra!“

,Igen; felel Szilágyi hevülve : de a’ gyer
mek Mátyást, józanon, csak a’ gyermek Hu
nyadi Jánoshoz hasonlíthatáin, nem az ősz 
kormányzóhoz, ki száz csata közt árasztá 
dicsősége’ fényét széllel egész Európán. A- 
tyád pedig, öcsém király, szerény ifjú volt! 
ki az aggkort becsülte ; ’s midőn a’ tapasz
talt vénség érett tanácsa őt támogatá, nem 
volt olly hiú önhitt 's elbizott, magát pórá
zon vezetettnek mondani! még is megmaradt 
önállása a’ tettre termett ifjúnak; mert meg
győződése volt az érett kor’ tapasztalásából 
hasznot vonni, ’s eszében el nem bízni ma
gát. — Alkotmányos ország ez , ifjú ú r ! 
mellynek törvényei vannak; fel van itt a’ ha
talom király ’s nemzet közt osztva. Mi az 
országgyűlés? nemde tanácskozás, részvé
te a’ hon’ atyáinak az országos ügyben, nem
zeti szózat? ’S te illy jókor akarod az érett 
tanácsló’ szavát nélkülözni ? — — ’s magad 
eszén járni ?“

„Balra ne érts, bátyám Szilágyi! tudom 
a’ mit mondani akarsz. De nem gyáva-e, ki 
a’ tanácsot meggyőződés előtt követi? Kettőnk 
közt érik itt a’ tárgy;' itt nem a’ többség ha
tároz: mondj okokat, czáfold meg az enyéi
met ; derítsd világossá kétkedéseim’ homá
lyát, a’ valóság, a’ fényes igazság’ szövét- 
nekével, — ’s hódolok neked! — Mindenek 
fölött pedig, ne légy heves és kifakadó: a’ 
meggyőződés nyugodt szokott lenni és hideg 
mint a’ férfiú erő. Akarod, hogy tapaszta- 
lásid’ bő áldása átömöljön lelkembe, szólj 
a’ bátya’ szíves, rokon hangján; melly útját
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szivemhez el nem véti soha! szólj úgy, mi
ként a’ magad’ becsületéért szólanod kell; 
mert hiszen te kezeskedtél rólam, hogy ki- 
rálylyászülettem! végire iigy, miként nekem 
lehet tűrnöm és hallgatnom.“ Mátyás kezét 
nyujtá Szilágyinak, kinek homlokán felleg 
kezde borongani. „Ne nézz olly komorul rjó 
bátyám! — folytatá kedélyes nyájassággal 
— Istenemre! eszedhen, tapasztalásodban, 
jó indulatodban helyzem kincsét jövendőm
nek! tanácsod becses nekem. Ah, de mi 
értsük meg egymást !“

,Én agg koromban, királyom! — felelt 
hidegen az ősz bajnok — más hanghoz nem 
szokhatom. Lehet, hogy a’ furfang Podieb- 
rád’ udvarában, a’ nehéz fejű csehek közt, 
nem haliád te nyílt szózatát a’ hű alattvaló
nak királyához. Lehet, hangom sérti füle
det ; de míg eszem helyén á l l , keserű le
gyen bár az igazság, én szólani fogok. Ne 
feledd soha, hogy az én kezem helyzeti ama’ 
fokra, hol már szabadon állhatni vélsz mi- 
nekelőtte lábod a’ sikamló lapot körültapo
gatta , mellyről egy ellenséges nyomás az ör
vénybe sodorhat.'

„Nem feledtem! — mond a’ király ne
mes nyíltsággal ’s fönnséggel — napok óta 
nyom a’ királyi gondok’ terhe, *s már olly 
sokszor említéd azt előttem, hogy siketnek 
kellene lennem, ha feledhetném! — Legyen 
béke, bátyám !— nemde tanácsolni jöttél en
gem, nem bűn előtt korholni? — Mit tet
tem én ? mi boszonthat ? — hiszen, miként 
mondod, lábaim’ alapjának síkját sem mér
tem még ki. Te fölindultál, minekelőtte fe
leltem neked; mert viszonzásom kérdés volt 
csak. Szólj! mire czéloztak szavaid, midőn 
Újlakit, Garat említéd? mit hiszesz teendő
nek ezekkel? Mi, véleményed szerint, az el
ső országos te t t , melly előttem áll ? mondd 
e l , nyugodtan kihallgatlak, azután szólok 
én; legördítem előtted terveim’ tekercsét; 
mérjük egymáshoz! — a’ mi jobb, czélsze- 
rííbb győzzön! ’s mindenek fölött a’ hon’ bol
dogsága álljon.

(Vége követk ez ik .)

I f j a b b  T a r k a e s  T a m á s * le v e le i  
apjához üonosbélbe.

I.
Édes uram atyám! — Már több hete, 

mióta Pesten vagyok, ’s még nem vett tő

lem egy sort i s ; megvallom, pirulva gondo
lák erre, mert tudom milly szerény levelező 
volt uram atyám, annyira, hogy levelei kü
lön könyvben nyomtatva jelentek meg. Hát 
a’ hosszú csodálás, nézés és tudakozódás u- 
tán gondolom csak lesz mit írnom, ’s annál 
hosszabb levelem, minél később fogtam hoz
zá. Uram atyám megparancsolá, hogy csak 
országos és tudós dolgokról írjak , meg a- 
karván mutatni a’ világnak, hogy mi paló- 
czok is értünk efféléhez, mit eddig sokan 
nem hisznek; de liagyján — lássunk a’ do
loghoz. Még azon nap, mellyen uram atyám 
Pestről elment, kávéházba mentem ; együgyű 
palócz létemre azt vélém, hogy a’ mi kiviil 
szép, annak belől is ollyannak kell lenni, ’s 
azért először is a’ legfényesebb újsághoz 
nyúlék, ez a’ „ H írn ö k "  vala, átolvasám, 
de java csak a’ vége felé volt, ezen czim a- 
latt: „ M a g y a r  h í r l a p o k ’ h e t i  s z e m 
l é j e . "  Mondhatom, már tettem némi hala
dást az újított magyar nyelvben, de a’ 
s z e m l e  szót nem érthelém, nem törtem hát 
a’ névén soká fejemet, hanem olvastam; no 
de ekkor látott volna uram atyám, nem tu
dom azt mutattam-e arczomon, mit lelkem
ben éreztem; de olvasás közben azt gondo
lám , hogy a’ monosbéli kocsmában vagyok 
egy sereg mátrai bicskás között, elliülve íe- 
kinték körül, de a’ biliárdok ’s a’ fényes 
márványozat meggyőztek, hogy pesti kávé
házban ülök, e’ szerint csak a’ h e t i  s zem
l é b e n  kelle a’ bieskást keresnem, ’s ott 
meg is leiéin ő kémét, mert ebben az egy 
két lapban „ l e p ő k é s ,  h a z u d s z ,  g a z 
e m b e r “ olly kereken ki voltak írva, mint 
azt csak csárdában lehet hallani; már ezen 
elbámultam, ’s csak úgy magyarázliatám meg 
magamnak a’ dolgot, hogy — mint az újság
ból kitetszett — Cs a t ó  P á l  ú r  mellett mi
dőn ezt irá épen kupa volt, ’s pedig valami 
Daulnay Sándor’ kupája, mellyet ő egy bi
zonyos 25 úrnak a’ fejéhez akart ütni, ’s al
kalmasint, hogy szobáját össze ne piszkolja, 
előbb kiitta belőle a’ bort. ítéljen e’ felől 
uram atyám a’ mit akar, de én nem bírtam 
a’ dolgot máskép megfejteni. ’S itt jutott 
eszembe mit tehet az a’ szem le!  szó,, azt 
t. i. hogy Csató Pál úr ha Hlyeket ír, maga 
előtt is szégyenli magát és a’ szemét /esüti. 
Azonban mind ezek annyira csodálatosak vol
tak előttem, hogy eltökélém principálisomhoz



423 424

menni ’s tőle kérni fölvilágosítást. Nem leltem ott
hon, 's  míg haza jőne, egy az asztalon fekvő köny
vet kezdék olvasni, a’ könyv spanyolból volt németre 
fordítva ’s teli képekkel, czírne magyarul ez : D on 
Q u i x o t e  de l a  M a n c h a ,  az  e l m é s  l o v a g ’ 
é l e t e  és t e t t e i .

Azt mondom: ezt a’ könyvet olvassa a’ ki nevet
ni akar, csodákat fog benne látni. — Azon Don Qui
xote fejében egy egész darázs fészek dongott, ő azt 
hitte, hogy a’világ most is teli van még, mint Brunsz- 
vik’ és Stilfrid’ idejében, griffek, sárkányok, óriá
sok és tudja a’ manó miféle szörnyetegekkel, ’s erős 
szándéka volt ezeket kiirtani, a’ világon minden i-  
gaztalanságot helyre hozni és minden bajt jóvá tenni. 
Hlyen roppant munkához azonban eszes szolgára volt 
szüksége, megszólita azért egy Sancho Pansa nevű 
embert, de ez ^leinte sehogy sem akará hinni a’ me
sék e t, mellyeket a’ lovag való gyanánt tálalt elébe, 
de végre elcsábíttatva Don Quixote’ Ígéretei á ltal, ki 
Sancho Pansát, híí szolgálataiért, szigetekkel, gróf
ságokkal ’s más kincsekkel vígasztalá, beszegődött; 
’s  a’ jutalom’ reményében — bár eleinte vonakodva 
— még is végre igent monda, ha ura a’ szélmalmo
kat óriásoknak, a’ bortömlőket holmi pogány törö
köknek, ’s az őstsúroló szolgálót hyrkániai herczeg- 
nőnek nézte. Ezen könyv annyira elfoglalt, hogy a’ 
szemlét is elfelejtém, ha történetből néhány számai 
nem hevernek principálisom’ asztalán, áíolvasám eze
ket is. Egyikben — minden dicsekedés nélkül — azt 
mondja Csató P á l : hogy ő ,,a ’ szemlében már eddig 
is több józan ideát terjeszte el, mint Vörösmarty min
den drámáiban in complexu.“  Aha! gondolám ma
gamban, hát a’ „lepökés“  és a’ „hazudsz, gazem
ber“ bizonyosan Csató Pál úr által terjesztett józan 
ideák, bár Daulnay Sándor’ átkozott kupája, melly 
épen a’ gazember előtt á l l , nem symboluma a’ jó 
zanságnak.

Hlyen gondolatok tölték fejemet, ’s már jó ké
sőn tevén, nem vártam tovább principálisomat, ha
nem haza mentem és lefeküdtem. Ne csodálkozzék 
uram atyám, hogy álmomat írom meg, de az igen ne
vezetes volt. — Ugyanis álmomban úgy tetszett, hogy 
a’ Hírnök’ szerkesztője Don Quixote’ képében Csató 
Pál úr’ szobájába lépett, ’s igy szólítá meg őt:

, , Ismeri kegyed Don Quixotet ?“
C s a t ó  (bosionkodoa). Hogy’ kételkedhetik azon*
S z e r k .  Hát engem ismer?
C s. Kegyedet nem.
S z. Én, tudván milly számtalan haszonnal árasz

ták el Don Quixote’ tettei’ századát, eltökélém ma
gamban a’ 19-dik század’ és hazánk’ Don Quixoteje 
lenni. Nevem Balásházi Orosz József.

Cs. (nyájas édesen moto ygva). ól ár úgyismerem 
édes kegyedet. Tessék leülni.

Sz. Kegyed ismervén Don Quixotet, tudja, hogy 
neki egy Sancho Pausa nevű hű fegyveruöke volt, 
illyeski nekem is szükséges, kegyedet néztem ki e- 
zen czélra, ’s most itt vagyok kérdezni, felvállal
ja -e  a’ szolgálatot ?

Cs. Fejtse ki magát jobban, mi ellen akar küz
deni ?

Sz. A’ mai világban csak hírlapokban és hírla
pokkal harczolhat az ember: én tehát a’ magyar új
ságok ellen fogok mezőre kelni.

Cs. Hát ezen háborúban legyek én kegyed’ San
cho Pansája ? Azonban tudni fogja édes kegyed, hogy 
Don Quixote Sancho Pausának szolgálatjáért valami 
gazdag alkirályságot, vagy legalább egy szigetet i-  
gért.“

Sz. (hirtelen). Ezek nem a’ 19-dik századba illő 
jutalmak, én pedig, mint mondám, ennek Don Qui- 
xoteja vagyok, hanem korunkhoz illöleg fogom ke
gyedet jutalmazni , határozóit fizetéssel, mellyel hó-Y 
napról hónapra nyugtatváuy mellett felvehet.

C s. Ez mind igen szép, de csak szeretném édes 
kegyed’ tacticáját ismerni.

Sz. Ezen tekintetben mint okos vezér majd kia
dom én parancsaimat minden alkalmas időben. — Azt 
azonban már tudhatja kegyed, hogy a’ Rajzolatokkal 
szép barátságban élek, tehát igyekezzék ezen barát
ságot fentartaui és erősíteni,

Cs. Kérem, már az nem lehet, mert én egész 
Pesten ’s akárki előtt nem csak azt mondtam a’ Raj
zolatok’ szerkesztőjéről a’ mit Daulnay Sándor kupája 
mellett mondott, sőt mind azt a’ mit részeg kanászok 
kancsóik mellett mondhatnak, ezt tudja a’ világ.“

S z. Nem tesz az semmit, az már elmúlt, ke
gyednek bizonyosan jó fizetése lesz nálam, aztán sa- 
pientis est consilium mutare in melius, és kegyedről 
úgy is ezt mondják, hogy csak az állhatatlanságban 
állandó.

Cs. Oh sie falscher siebzehner! hogy a’ szívére 
tud beszélni az embernek. Isten neki há t , hiszen 
Sancho Pansa is sokra igent mondott ura’ kábaságai- 
ból , bár nem hitte is, én elfogadom ajánlását, együtt 
harczolnnk.

S z. Az utolsó csep téntáig 1
Cs. Az utolsó csep téntáig!
Sz. Áll az alku!
Cs. De a’ mint látom édes kegyed azon nagy csatára 

igen gyengén van fegyverkezve, csak egy linialist lá
tok kezében.

Sz. Hiszen én azért fogadtam fel kegyedet, hogy 
harczoljon, a’ 19-dík század’ Don Quixotejához így 
illik , nekem elég a’ línea fegyverül, én avval ke
gyed papirosát szépen meglíneázom, ’s kegyed szépen 
rendesen fog írni ezen líneák után , érti ?

Cs. (kedvetlenül morog magában) .  Nem bánom, 
erre is rá állok.

S z. Hát indulhatunk kalandjainkra, kegyed hoz
zon magával papirost, jó hegyes tollat’s kifogyhatat
lan kalamárist.

Csató úr legelőbb is papirost ada új principáli
sának , ki azt hamar meglíueázta ’s aztán útnak in- 
dulának. Csató Pál úr azonban igen elfogúlva lévén 
új hivatalában, Daulnay Sándor’ kupáját, melly, mi
vel gyakran más argumentuma nincs, mindig asztalán 
á l l — köté kalamáris helyett a’ nyeregkápába, ’s tol
lát , mint hajdan a’ peleskei nótárius (ki mellékesen 
mondva, legalább is volt ollyau hires ember mint Ba- 
lásfalvi Orosz József és Csató Pál urak együtt véve) 
a’ kalapja mellé dugá. — így láttam őket útnak in
dulni, mint a’ szomorú alaknak két keservesen jó 
kedvű lovagát, ’s mentek mendegéltek az észnek ó- 
perencziája fe lé , míg nem Csató Pál úr egyszerre 
nyergére pillantván , ott látta Daulnay Sándor’ át
kozott kupáját, ’s benne ténta helyett sz. györgyit 
tündökleni: „H át te őrök rém gyanánt üldözöd lép
teimet?“ kiálta fel boszúsan, ’s a’ kétségbeesésben, 
mellyben volt, kiiiríté a’ nedvet, ’s épen egy pocso
lya mellett ballagván, annak zavaros , sáros , büdös 
vizével tölté meg a’ téntatartóvá alacsouyított híres 
kupát, ’s azzal írja  most a’ szemlét, melly e’ sze
rint tiszta nem lehet. — Ekkor lárma támadt ablakom 
alatt ’s én felébredtem. Ebből elhiheti édes uram a- 
tyám, hogy idővel mégis válhatik valami belőlem, mi
után már is olly tudós álmaim vannak. Nem sokára 
reményiem még többet írhatok; 's addig is jótévő ke
zeit csókolván, örök fiúi tisztelettel maradok édes u- 
ram atyámnak Pesten September’ 20. 1838.

engedelmes fia 
Furkács 'Tamás.

— Szombaton , sept. 29. Dériné’ jutalomjátékául 
e l ő s z ö r  adatik: M a r i ,  nagy daljáték 3 felv. Mu
zsikája Heroldtól. Mind a’ művet magát, mind pedig 
a’ pártolásra igen méltó, sok érdemű jutalmazandót 
ezennel részvevő figyelmébe ajánljuk a’ tisztelt kö
zönségnek.

Xyoniatik Siudúu, a ’ magyar Királyi egyetem* betűivel
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T a r t a lo m :  A’ népek’ kettős bélyegéről (Fábián Gábor.I — Magyarok’ istene (Borkáti). — Mutatványok 
Jósika Miklós’ ,,a’ csehek Magyarországon“  czimíi 4 kótetíi legújabb regényéből. Vége. — 
Magyar játékszíni krónika (A’ szerk., V . és 25.) — Egyveleg (Kéri).

A  n é p e k ,* k e t t ő s  b é ly e g é r ő l .

Nem kis nyereség- valamelly népre nézve 
magában két kiilün jegyű bélyeget bírni, mi
dőn ezek egy köz nemzetiség’ kebelében e- 
gyesűlnek. Azon nemzet, mellynek egyedei 
egyetlenegy bélyeg alá sorozhatok, ollyan a’ 
népek közt, mint a’ nőtelen az egyedek közt. 
Léte némi magánoskodás; élete egyhangú. 
Benne az emberi természet’ legélénkebb ’s 
legkedvesb tehetségei szúnyadoznak. Mozdúl- 
hatatlan; és semmi által előhaladásra nem 
ösztönöztetik. Hlyen vala a’ régi Aegyptus.

A’ kettős bélyegü nép ellenben, midőn 
egyik bélyegnek a’ másik felett elnyomó ha
talma nincsen, tökéletes létben részesül; éle
te örök cseréje az érzelmek- ’s eszméknek, 
valamint egy szerelmes páré. Bírja a’ termé
kenység’ áldását. Önnön maga megújítja ’s 
újjá szüli magát. Benne a’ két természet fel
váltva munkál és pihen, a’ nélkül, hogy maga 
valaha munkátlan lenne. Egymásután mind
egyik felsőbbséget nyer ’s hódol a’ másiknak; 
és így a’ körülményekhez képest, a’ nép kü
lönböző erények’ forrását bírja. A’ két termé
szet egymást gyámolítja és mozgásban tartja;

egyik a’ másikat ébreszti; és a’ nép, melly 
őket kebelében hordozza, ez üdvös vetélkedés 
által, magas rendeltetéseket ér el.

A’ történet azt mutatja nekünk, hogy az 
emberiség’ elöhaladása a’ múlt időkben, min
dig k é t, ollykor megegyező, gyakran vetél
kedő ’s ellenséges természetnek vagy fajnak 
kölcsönös hatása ’s visszahatása által ment 
végbe. Azon polgárisodásnak, mellyhez mi 
tartozunk, történetében legátalánosb körül
mény : keletnek harcza nyugottal, az Argo
nauták’ tengeri hadszállítása ’s trójai háború
tól fogva, a’ lepantói ütközetig ’s a’ bécsi 
török ostromig. Nem csupán csaták mentek 
végbe ama’ roppant drámában, mellyben a’ 
főszerepeket egymásután a’ Miltiadesek és 
Themistoclesek, Dariusok és Xerxesek, Sci- 
piók és Hannibálok, Sándorok és Trajánok, 
Sáporok és Chosruk, Mahometek és Saladi- 
nok, Abdurráhmák, Pelágok és Martell Ká- 
rolyok, Richardok és Sobieskik’ nagyszerű 
alakjai vitték. Nem csupán azért, hogy vér 
folyjon, árasztotta a’ gondviselés egymás el
len az európaiakat és ázsiaiakat, görögöket 
és persákat, rómaiakat, carthágóiakat és pár- 
tliusokat, mórokat ’s a’ keresztes hadakat, 
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velenczeieket, lengyeleket és törököket. Ke
let és nyűgöt mást is váltogattak egymással, 
nem csupán kardvágásokat. Ha ti nyugotiak, 
tudni akarjátok, mit nyertetek legyen kelet
teli érintődéstekből, még akkor is, midőn ah
hoz csak fegyveres kézzel közelítettetek : te
kintsetek szét magatok körül; majd minden 
gyümölcsfáitok, mellyek telkeiteket gazda
gítják, ama’ szölőtő, melly szíveiteket vidá- 
mítja, és ama’ selyem ’s pamut, melly haj
lékaitokat ’s testeiteket ékesíti a’ keleti há
borúknak gyümölcsei; a’ czukrot és kávét, 
mellyek’ termesztése a’ világ’ politicai egyen
súlyát megváltoztatta, egyiket magatok men
tetek megszerezni keleten, másikat az arábok 
hozták számotokra, mikor a’ Spanyol föld’ 
uraivá lettek. A’ mágnestűt, melly a’ polgá- 
risodást egy új szárazzal ajándékozta meg, ’s 
melly az emberi nem’ uraságát a’ tenger’ még 
addig nem zabolázható eleme felett biztosította, 
kelet adta volt nektek. Mesterségeitek, tu
dományaitok keleti eredetűek; a’betüszámve- 
tés’ titkát egy szerzetes orozta el a’ spanyol- 
országi móroktól; számaitok, mellyek alapját 
teszik minden az igazgatás’ tudománya ’s 
számvevő tisztségek által létrehozott javítá
soknak, az arábok’ nevét viselik. Hőseitek, 
a’ keresztes hadak, hozták azokat keletről. 
Kereszténységtek, melly atyja a’ mai Euró
pának, soha lábra nem áll vala, hacsak a’ 
keletre rohant római légiók, el nem foglalták 
volna Judaeát, hol annak csirája rejtezett; 
hacsak a’ római császárság’ nem bírta volna 
az alexandriai iskolát, hol e’ csira kihajtha
tott ; és hacsak a’ Caesárok’ Rómája sz. Pé
ter’ következőire nézve, egy csupán a’ végre 
emelt talapzattá nem vált volna, hogy róla 
keleten és nyugoíon uralkodhassanak.

Nézzétek meg a’ római népet; az ő ne
mes létezése folyvást! következménye a’ há
borúknak, mellyeket azonnal bekeblesítések 
követtek, ’s a’ szövetségeknek, mint meg any- 
nyi valódi párosodásoknak, mellyek neki min
dig újabb erőt adtak. Kezdetét Romulus’ és 
Remus’ kettős alakjával veti meg; aztán jő- 
nek a’ rómaiak és sabinok, vagy is inkább 
sabinnők; aztán Róma és Álba; majd Róma 
’s a’ latinok ; végre Róma és Carthago. Majd
nem egy ifjú szultánnak mondhatnék őt, ki 
fegyveres kézzel ragad el egy rabszolganőt, 
azt szeretőül használja, valamig bele nem ún, 
vagy egy mást, szerelmére méltóbbat nem ta

lál. így megy változva szüntelen, ’s emelked
ve napról napra egymásutáni választásaiban, 
mind addig, mig nem meglelte Görögországot, 
melly ránézve több lett egy futó szeszélynél, 
’s mellyet törvényes szultánnéjává tett. A’ 
görög ’s római természetek’ ezen összeháza
sodása szerezte meg a’ császári Róma’ fényét 
és örömét, ’s biztosította a’ világ’ nyugalmát. 
Megerősítvén hódítását, összefonván sorsát 
Görögországéval, megállapodott a’ római nép, 
hogy éldeljen; ’s e’ végre köztársasági al
kotmányát felcserélte a’ Caesarok’kormányá
val ; aristocratiája’ szilárd erkölcseit a’ görög 
rhetorok- ’s komédiásokkal és császárokkal; 
kik közül emezek, mint Epicur’ tanítvány!, 
gyönyörvadászok, amazok a’ Pericles’ módja 
szerint való philosopliusok és tudósok voltak.

Valljon Görögország’ története mi egyéb, 
mint mérkőzés a’ szigorú Lacedaemon és ra
gyogó Athen, a’ Lycurgok’ ’s Leonidások’ 
hazája, és Soloné, Aspasiáé ’s Alcibiadé kö
zött? — Valamikor ezek összeszövetkeztek, 
egymáshoz közelílésökből mindig meggyöz- 
hetlen lelkesülést merítettek ; elannyira, hogy 
képesek lettek az ő kis szugoly földökre ro
hant egész Ázsiának csapását elviselni. Sze
rencsétlenségükre, köz nemzetiségük’ érzeté
vel nem eléggé bírtak, de igen is helybéli 
féltékenységeikével. Majd mindig megliason- 
lottak lévén, soha Görögországon teljesen 
nem uralkodhattak. És midőn a’ görög fajnak 
haladása’ fő pontjára kell vala emelkednie: 
sem egyiknek, sem másiknak nem adatott öt 
arra elvezetni. A’ gondviselés éjszakon tá
masztotta fel e’ végre azt, ki előtt a’ föld el- 
némula.

Szintúgy elmondhatnók, hogy Europa’ 
históriája, mióta benne a’ hódító germánok 
megtelepedtek, az angol ’s franczia két nép’ 
históriájában foglaltatik; és hogy nagy része 
polgárisodásunk’ előmenetelének, e’ két jeles 
bajnok’ vételkedése, vagy rövid fegyver
nyugvásaik alatt tartott súrlódásaik által okoz- 
tatott legyen.

E’ szerint az emberi nem életének nagy 
tüneményei két természet’ nézőjátékát mutat
ják előttünk, mellyek felváltva egymás felett 
uralkodtak, felváltva egymásra fényt vagy 
homályt vetettek — eddig leginkább háborúk 
álta l; ’s mellyek ollykor megegyeztek, de 
egymást mindig kölcsönös érintésre izgatták.

Mig valamelly nemzet határozatlan soka-
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ságu bélyegeket foglal magában, mellyek 
egymással minden rend és rang nélkül elele
gyedve Tannak: addig ollyan, mint egy tisz
tátalan állapotban levő test. Semmi kivehető 
ckaractere, semmi szabott rendeltetése nin
csen. Nem képes semmi nagy dolgot a’ vilá
gon véghez vinni. így a’ római sz. birodalom 
ellen fellázadt régi német választó-fejedel
mek’ háborújától, ’s az ő függetlenségüket 
megszentelő ’s hajdani nemzeti egységet el- 
szakasztó westphaliai békekötéstől fogva, Né
metország homályba volt borítva egész azon 
pillantatig, midőn a’ brandenburgi ház, fel
emelkedvén az apró német statusok’ anar
chiájának közepéből, ’s helyt foglalván az 
austriai ház mellett, benne egy erős dualitást 
alapított.

Azonban a’ dualitás nem egyetlenegy 
mód, mellyen valainelly társaságnak szilárd 
’s egyszersmind rágós állományt adhatni. Mi
dőn egy harmadik bélyeg, mellynek felsőbb- 
sége a’ más kettőtől el van ismerve; vagy 
melly mind egyik’, mind másik’ természetéből 
eleget bir, hogy köztök kapocsul ’s közben
járóul szolgálhasson, helyezi magát a’ kettő 
közé : abból erős társasági szerkezet szárma
zik. Mert ekkor a’ két eredeti bélyeg közt lévő 
harmónia megszűnik elvont tárgy lenni ; ma
gára húst és csontot ö lt, ’s tisztán és hatal
masan személyesül.

Néinelly esetekben ez új szerep annyira 
múlhatatlan, hogy azt minden árion be kell 
tölteni, ’s hogy felséges kiváltságai hasznokká 
válnak. így vették azt fel Görögországban 
pillantatokig majd a’ beotiaiak majd a’ the- 
baeiek.

Sok népeknél az aristocratia töltötte be 
azt, melly magát a’ két faj közé helyezte, 
hogy egyiket a’ másik által tartsa egyensúly
ban. Az aristocratia, melly e’ névre érdemes, 
különösen alkalmatos ezen mérséklői szerep
re , minthogy magában két természetet hord; 
’s minthogy keblében tapasztalja azok’ szen
vedélyes mozgalmainak összeütközéseit, ’s 
bir a’ szükséges lelki erővel, mellyel azokat 
fékezze, vagy nekik annak idejében szabad 
Ösvényt nyisson.

A’ dualitás’ tekintetében nincs jobban szer- 
keztetett ország, mint az éjszakamerikai e- 
gyesűlt-statusok. Ott mind a’ két természet
nek szabad mező áll előtte. Mindegyiknek kü
lön sátorai, tulajdon szorgalmai vannak. Mind

egyik legfőbb mértékben bir azon tehetségek
kel, mellyek sajátjai.

A’ háromság’ tekintetében nem különben 
tökéletes csoportulásra hivatva lenni láttatnak 
ezen statusok. Úgy tetszik az egyesület’ nyu- 
goti részében nevekedő óriásnak kell amaz 
új vendégnek lennie, melly betöltendi imez 
igét: az u t o l s ó k  e l s ő k  l e e n d e n e k ,  
és a’ melly izmos kezébe fogja szorítani az 
éjszak és dél közötti szövetségnek kapcsát.

Francziából. 1F á b iá n  G á b o r .

91agy ar ö li ' istene.

Kiáltasz: ,0h te nemzetemnek 
Hatalmas jobbu istene,
A’ létre villant lelki nagyság 
Kelő szikrában vesszen-e ?

,Kietlen éj borongjon tijra 
Az élni serdült telkeken,
’S haló’ nyögése bágyadozzon 
A’ porba gázolt lelkeken ?

Te alkotál, örök halaiméi,
E’ drága földre nemzetet,
Te tarthatod fen sírja’ szélén, 
Nyújtsd gyámoláúl kezedet!1

Hagyd, földi, hagyd égzörgetésed’, 
Nem áll az bajnak ellene,
Nem till a’ fellegek’ határin 
Ül a’ Magyarnak istene.

Köz egyetértés, tiszta erkölcs, 
Szirtnél keményebb akarat, 
Honnak ’s honénak szűz szerelme, 
Mellyekhez intézd szavadat;

Ezek sugári istenünknek,
Sőt tisztán egy egy istenek, 
Szerezzük őket kebleinkbe,
Nagy istenséget rejtenek!

B o r k ú t i .

MUTATVÁNYOK
Jósika Miklós’ legujalib, illy ezímá 4 

köteti! regényéből t

A.' c s e h e k  9 1 a g y a r o s z á g o n .
Hor-rajz I. Mátyás király' idejéből.

II.
k i n Á z. v És öcst

( V ege.)

Szilágyinak arcza gúnyredőkbe vonult. 
,Az ő terve? ’s illy jókor már terv? ’s orszA- 

27 *
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erős vállalat. — Hm! gondolá magában: a- 
ligha rosszul nem számíték e’ gyermekkel, 
ki érett tanács előtt mer avatlan kézzel az 
országos élet’ literéhez nyúlni, ’s kerekeinek 
mozgásában változást tenni. — Az ő terve! 
’s azt az enyémmel mérjem össze ? ’s kétség 
legyen , mellyik a’ jobb ? Istenemre ! a’ kép
zelgés nem utolsó !‘ — Mind ez Szilágyinak 
elméjén elég hirtelen villant keresztül. Szünet 
lön , melly alatt a’ király figyelemmel ’s fele
letet várva, nyugtatta szemeit bátyján.

.Terveit a’ királynak kihallgatom béke- 
tűréssel , — felelt végre az öreg hős; — ’s 
ám legyen! mérjük azokat az enyéimhez, — 
győzzön a’ jobb.'

„Szólj te elébb; — mond Mátyás a’ leg
szívesebb hangon, egy karszékre mutatva: 
— az idősbet illeti az elsőség: ’s belső szo
báimban , az én jó hű öreg bátyám’ ellené
ben, nem vagyok király.“

Szilágyi helyet foglalt; midőn látta, hogy 
öcscse állva támaszkodik háttal egy fényes 
márvány asztalhoz, mellyet két sphinx tar
tott ; fel akart emelkedni, de Mátyás tréfá
san nyomta őt vissza ülésébe.

,Öcsém! — így kezdé az öreg: Te egy 
fontos első lépést hibáztál el.‘

A’ király kissé elpirult.
,Igen, — ismétlé az agg folytatva; — 

ezt nem a’ kormányzó mondja a’ királynak, 
hanem bátyja öcscsének; a’ Podiebrad’ be
teges leánya, nem az én királyi öcsémhez 
illő nő: nem, mert a’ hon’ érdekei hasznos!) 
összeköttetéseket tesznek szükségessé, mint 
egy magában összeduít nép’ kormányzójának 
leányával képzelhetők.4

Mátyás szólani akart.
.Hallgasson a’ király végig, — folytatá 

a’ beszélő; — ’s czáfoljon meg. Az ifjú je
gyes nem egészséges, ’s aligha az leend va
laha. Az országnak örökös kell. — Ha nem 
a’ régi fejedelmi családok’ egyikéből válasz
tál nőt magadnak: a’ hon’ magas urai méltán 
várhatták, hogy hölgyeik’ egyikét emeld ma
gadig; bár ezt is, mint igaz barátod, nemja- 
valtam volna.4

Mátyás hevülni kezdett, de magába foj- 
tá hevességét. „Mondd nekem, — felelt le
hető nyugodtsággal, — illő-e olly bölcs fér
fiúnak, mint te bátya, illy fontos órában, mi

dőn a’ hon’ szükségeiről ’s követeléseiről kel
lene szólani, múltakat említeni, mellyek vál- 
tozhatlanok. Nem volt-e a’ mit tettem, akkor 
mikor történt, illő, hálámból, kétes jöven
dőmből fejthető ’s menthető; ’s nem hitte azt 
akkor mindenki úgy, mint én?44

,De a’ következés megmutatta öcsém, 
hogy nem jól számítottál. Mondd, de nyu
godt lélekkel ’s felindulás nélkül: nem világ- 
lik-e előtted, hová akartalak vezetni ? Nem 
ütközik elméd önkénytelen azon eszmével 
össze, mellyet ama’ tettnek emlékezete idéz 
föl ? Szólj, nem bizonyítványa-e ez annak, 
hogy jövőnk kétes, előre nem számítható; 
hogy csalódnunk mind jövőnk’ sejdítésében, 
mind számításainkban lehet? — hogy ifjúnak 
ez nem szégyen ; ’s csalódásaiért a’ szép, 
irígyletes szakát az életnek csak sárcpés élet
tapasztalás nélküli ember kárhoztathatja. Látd 
minő igaz ez , olly való, hogy hosszabb élet 
’s tapasztalás, biztosi) tapintatot adnak; ’s 
egy nemét a’ múltról levont jóslói tehetség
nek. A’ fiatalnak több szelleme, esze, talán 
hirtelenebb átlátása is lehet: de tapasztalása 
’s életbölcsesége sohasem annyi mint az agg
nak. ’S most ott vagyunk, hová vinni akarta
lak: Öreg legény áll előtted if jú ------ Újlaki
’s Gara mindketten titkos elleneid ’s irígyeid, 
a’ mi legveszélyesb, vágylársaidis ; az ország 
pártokra van tépve; hivatalaid’ legfényesb 
kettejét, leghatalmasb ’s cselszövényesb el
leneid bírják. Ezt szükséges, ezt meg kell 
változtatni!4

„Hogyan ? — kiált fel Mátyás. A’ te ta
nácsod ez ? ki a’ Rákoson a’ múltak’ feledését 
ígérted; ki nevemben megesküdtél választá
som után, hogy mint békenemtő, ’s nem mint 
boszuló , térek honomba vissza. Te végre, ki 
elhallgattad, némán helybenhagytad e’ fér
fiaknak hivatalaikban megerősítését? — Egy 
önmegliazudtolás legyen első lépésem? Mely- 
lyik lelkes király tette ezt valaha? Magam 
adjak-e okot, ürügyet vágy társaimnak, ben
nem azon magas hivatalnak lényeit hiánylani, 
mellyre úgy is, hiúságok érdemellennek hisz. 
Tanácsodat béketürőleg kihallgattam; de, 
megbocsáss, ezúttal követni nem fogom.44

Szilágyi indulatba kezde jőni. ,Nem! — 
vág az ifjú’ szavába; — jó , lásd magad kö
vetkezéseit éretlenségednek! De ha a’ ferge- 
teg fölcsap köriiled, ha majd fűhöz ághoz
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kapsz, engem ne vádolj! Helytelennek látod galni, de poroszlói elkéstek. — Nankelreiter 
te, a’ mit ősz bátyád javasol: miként egykor Nabukodonozor elrablóit nejéért dühöng-. — 
helyesnek házasság-odat. Bármiként tag-adja Pongrácz, az Ercseiek, Gyerök, Salamonok
nemes lelkűség-ed, te megbántad azt. Mert — 
tévé szelídebb hangon hozzá — te Katalint 
nem szereted , ’s a’ mi keserűbb, nem becsü
löd, nem tisztelheted! — Ki ő? légy őszin
te: lanyha, szenvedő élet ’s él nélküli lény, 
egy bogáncs szál a’ büszke czéder mellett.
— Lehet, ismétlem, hogy te most okaim’ he
lyességén kétkedel; de lm , jóslói lélekkel 
mondom: Újlaki, Gara, ’s még egy, a’ kit 
magam sem merek nyíltan kinevezni, el fog
nak árulni! istenemre, el! — ’s kérdés, ha 
az országnak illy iszonyú állapotában, nem 
sikerülend-e átkos merényök.*

„Ám tegyék! — mond a’ király fönség- 
g e l; — az uralkodók’ élete isten’ kezében 
van! hidd nekem, én nem tartok semmitől. 
Emelje az árulás’ sárkány-fejét: ébren ’s em
berére talál! A’ szelídség az első lépés; ha 
ők ezt nem értik, nem érdemlik, ha hála he
lyett boszú lobog kebleikben. Hiszem az is
tent! — folytatá liivőn emelve égnek szemeit,
— az örök gondviselés’ keze utoléri őket, ’s 
megalázlatnak. — Ne többet a’ tárgyról.“

,Még egyet, öcsém! — mond kimért hi
degséggel Szilágyi; — nem vagyok én a’ 
múltnak feledése, nem engesztelés’s a’ sze
lídség ellen. De a’ mire figyelmeztettelek, 
nem múlt az; jelen van, szemed előtt törté
nik, ’s megbocsáss ezen öreg vasfűnek, melly 
a ’ dolgot a’ maga nevén nevezi: csak vak, a’ 
ki nem látja.*

„Bizonyítványokat bátyám!“ — szól a’ 
király élénkebben.

,Nem fognak késni! — De térjünk a’ töb
bire. A’ török háborog; Fridiik’ kezében a’ 
korona; a’ koronázatlan király csak fél ki
rály. — A’ széleken Giskra zsibong; szabad 
zsákmányosai, Komorowszki ’s Walgatha, 
Pest’ körfalaiig portyáznak. — Ábráhám, egy 
tehetős helybeli zsidó , kinél anyád’ számára 
rendelt ’s részint kifizetett ékszerek voltak,
’s bársony, arany’s ezüst szövetek, királyi 
öltözetekre számodra, — eltűnt. A’ napokban 
Székesfejérvárrol egy levél érkezett hozzám, 
mellyben írják, hogy az öreg kalmárnak rak
tárát, tulajdon írása’ következésében, két 
idegen akarta elfoglalni, ’s midőn a’ sáfár 
kétkedett, erőszakhoz nyúltak a’ rablók. Be- 
senyödi, a’ város’ bírája, el akarta őket fo-

’s többen rabló-váraikban nevetik a’ törvényt: 
a’ békés vándor e’ rendetlen országban nem 
biztosabb mint az arab pusztákon. A’ rablók’, 
portyázók’, szabad-zsákmányosok’ szemtelensé
ge vérszemet kapott: ’s mintha a’ pokol’ minden 
ördögét felkergette volna odvaiból, zaj, gyil
kos-égetés, pártdüh rombolnak közöttünk. Új
laki nyúzza a’ Székelyeket Erdélyben, a’ szá
szokat zaklatja: számos népet tart fegyver
ben. Gara követeket küld éjjel Budáról sze
münk előtt, ’s közeledben, az idegen fejedel
mekhez! — így állnak a’ dolgok uram ki
rály !*

Mátyás a’ beszéd’ folyamát feszült figye
lemmel követte; ’s miként a’ tárgyak változ
tak , úgy az ifjú’ arczán: nemes fellobbanás, 
megvetés, gúny ’s nyugodt erő’ kifejezése 
tűntek rendre elő.

,Te elnémultál? — szól felsőségi szel
lemmel a’ kormányzó; — elhiszem a z t! Illy 
óriási zavarban nem könnyű napnak lenni, 
melly a’ romboló elemeken keresztülszórja vá
lasztó sugárit! — Isten kell itt,  mennykö
veivel !‘

„Kihallgattalak — felelt a’ király, — 
bátyám! ’s valamint élénk, ’s tudtomra nem 
mindenben túlságos képét gördítéd le elmém 
előtt, azon darabolt néptümegnek, mellyet ti 
nemzetnek neveztek: úgy ismertem én azt. 
Szavaidban túlságos, a’ mit Újlakiról ’s Ga- 
rárúl mondasz, ’s jóslataid; de legyen elég 
erről. — Most arról szólj, mit kell itt tenni ? 
A’ bajt leírni könnyű, gyermek tudja ezt. Se- 
gítni a’ remek! Szavakban árad a’ panasz, 
lettben szorul a’ segítség!“

,Nyíltan tehát öcsém! — mond Szilágyi 
fölkelve ’s röviden. A’ törökkel békét kell 
kötni, habár áldozatba kerül is. Giskrával 
egy ességre kell lépni, ’s Fridiikhez követe
ket küldeni. Ha Garát, Újlakit büntetni nem 
akarod, szorosan figyeltess rájok. Ez az első 
mit tenni szükség! pihenő idő lesz ez, erőt’s 
pénzt gyűjteni; ’s azután lehet, legelőbb is, 
a’ rabló várakat lerontatni: miként arról a’ 
Rákoson törvény hozatott.*

„Istenemre! — kiált fel Mátyás — vagy 
nekem vaknak kell lennem, miként mondád 
öreg! vagy a’ dolgoknak nem úgy állniok, 
miként leírtad; mert meg nem foghatlak. —
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Békét kötni a’ törökkel? ezt javaslód te , a’ 
tapasztalt öreg-, kinek most is ozmán vértől 
füstölg kardja; ’s ki a’ pogány’ szavainak, 
sőt esküinek értékét ismered! — Békét Amu- 
ráttal ? ki éhen sovárg- hosszúra, ’s kit a’ bé
kekérés még diihödtebbé ’s vakmerőbbé ten
ne. — Egyezkedni Giskrával, ’s a’ neve alatt 
rabló zsiványokkal ? Én tegyem erre az első 
lépést? egy idegennel! kit Erzsébet királyné 
hozott az országba védelmére; ’s ki mint a’ 
ledérnövény, honunk’ királyi hölgyére kí
gyózva, tolvaj módra űzi aljas fosztogatásait! 
Egy szabad-zsákinányossal én a’ király ? rabló 
csordával a’ nemzet?! — Láncz és ostor a’ 
semmirekellőknek, nem békeajánlás !! — Nem 
tudod-e, mit bír kivinni egy nagy nemzet, 
mikor szent hűségben a’ hon’ javáért kezet 
fog királyával! — ki boldogságáért él, ’s ki
nek minden csöp vére az övé ? — Nem vagy
tok-e többé magyarok? hogy haramiákkal 
fogjatok kezet! ti, kik előtt a’ kelet’ holdja 
reszketett! — Követség a’ fösvény Fridiik
hez? hm! sikeretlen az, ha én őt ismerem ; 
az égre pedig, bátyám! én szívébetekintet
tem, ’s alaktalan láttam őt, látcsővel ’s pén
zes málhái közt. De legyen, ez az első lé
pés; illő, helyes megtenni, — ebben egyet
értek veled! menjen Nagy Simon oda: őt is
meri Fridiik, ’s alkudozzék; félek, hogy 
Brennusként, a’ villogó kardot kell a’ mér
legbe vetnem; — de menjen!“

,’S a’ török ’s Giskra?* — kiált fel in
dulatosan Szilágyi.

„Halld öreg a’ mit határoztam, mert nem 
bábnak, — királynak tettetek! ’s az leszek, 
minő igazán forró keblemben hordom a’ hon’ 
ja v á t! az leszek a’ szó’ teljes értelmében! — 
vagy lelépek a’ trónról inkább, mint hogy 
azt tegyem, mit eszem ’s meggyőződésem 
kárhoztatnak. Javaslatod a’ rom’ magvát hordja 
méhében, minden attól függ most, erőt mu
tatni. — Rozgonyi Sebestyén seregével indul
jon Vadna vára felé! ott Komorowszki ’sYal- 
gatlia, Giskrának legerősb vezérei, de kik
ben a’ Giskra’ hős lelke ’s vad hűsége nem 
é l ! Vadna’ falait rombolja széllel, ’s menjen 
tovább várról várra, inig tiszta lesz az or
szág ! legyen szigorú, mint Giskra ’s tolvajai, 
de igazságosabb ; büntessen, de ne kegyet- 
lenkedjék. — Te pedig öreg! a’ békelevél 
helyett kösd hős kebledre liarcz-látta vérte
det! borítsd a’ tisztes ősz főt a’ fényes sisak
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kal ; vond ama’ nemes fegyvert elő oldaladról, 
melly olly sokszor látta futni a’ hon’ ellensé
geit ! — holnap indulsz! — Első leveled
ben a’ győzelem’ hírét veszem! — a’ törökre 
vén oroszlán! — ismerem én embereimet; 
jobb kézbe nem adhatom a’ vezérséget! — 
eredj! — köztelek leszek, itt és ott, és min
denütt, miként illő a’ királyhoz. Isten veled !“ 

Annyi fönnség volt az ifjú Mátyásban, 
mikor ezt mondá, hogy Szilágyi önkénytelen 
földre sűlyeszté tekintetét. Parancs volt ez; 
meg nem szokott az öreg nyakas kormány
zótól; de királyi parancs, mellyből nyugodt 
erő, bizodalom az istenben, 's ihlettség su
gárzott ki; parancs, a’ miilyennek lenni kell, 
melly ellenmondást nem ismer, mert a’ meg
győződés’ világa árad belőle.

Mátyás egyedül maradt szobájában ; min
den agály megszűnt, a’ királyi gondok’ ter
hét e’ nagy, e’ nemes elhatározás tova űzte. 
— „Istenem! — sóhajtott fel lelke’ mélyé
ből, — te adtad a’ kormányt nekem: engedd 
hogy azt nemzetem’ jav ára és dicsőségére bír
jam ! vagy vedd el tőlem ’s tedd érdemes!) ke
zekbe.“

Néhány perczig némán tekintett maga 
elébe, végre felkiáltott: ,Látnom kell öt!* 
’s csengetett. — Zokoli Mihályt liivatá, ki 
nem sokára belépett.

,Tudsz-e újságot barátom Mihály?* mond 
Mátyás, elébe lépve vidámon.

„Felségedtől várom azt.“
.Rozgonyi indul a’ cseh rablók ellen, 

Szilágyi a’ törökre ; válaszsz !*
„Uram király! — felel Zokoli, — én pa

rancsától várok: ’s mindenütt kész vagyok 
vívni felségedért!“

.Rozgonyihoz mégy! — holnap reggel* 
a’ levelet te viszed el neki/

Zokoli meghajtotta magát, ’s arczán öröm 
lobogott.

.Neked nagy káraid vannak, — folytató 
a’ király résztvéve, — szólj, segíthetek-e?* 

„Váraim ki vannak rabolva, — felelt a’ 
szép ifjú hős; — uram király! kincseim a’ 
zsiványok’ kezeiben. Birtokom kormos falak
ból áll, ’s vettetlen ugarból, mellyet a’ cseh 
lovak’ patkói gázoltak el. De kardom meg
van! — ’s királyom, nem szégyeníti meg a- 
jándékkal az t , kinek pályát nyitott, érdemre 
’s dicsőségre!“
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M a g y a r  j á t é h s x í n i  le ró n ifta .

A’ asolílos criticusról. — A’ színi előadá
sok’ egyik referense, ki magának a’ játékszíni króni
kában a’ 25 számot választá névjegyül, az Athenaeum’ 
4. számában jun. 30ról ezt í r á : „Mindenki tudja, meny
nyire történetes, mennyire körülményektől függő do
log, bogy ez vagy amaz (színi) előadáson sok vagy 
kevés ember van ; ezt az universalis criticus is meg- 
vallaná, Ua zsoldja’ elvesztése alatt nem volna köte
lessége rágalmakat írni.“

Ezen szavakban íme egy zsoldos criticusról vala 
emlékezet, de kire volt legyen czélzás , azt 25 úron 
kívül senki sem tudliatá bizonyosan , mert senki meg
nevezve nem volt. Többen tapogatóztak, kérdezget
tek; magoktól az Athenaeum’ szerkesztőitől is kértek 
némelly kiváncsiabbak e’ részben szóvali felvilágosí
tást, nem kérhetvén az álnevű és személyesen nem 
ismerhetett 25 úrtól. Mi, kik 25 úrtól ezt soha nem 
kérdők, magunk is csak tapogatózánk ’s így termé
szetesen bizonyos választ nem adhattunk , ’s azt hí
vők, hogy ha 25 úr világosabban nem nyilatkozik, nem 
Is fogjuk tudni, ki legyen az a’ zsoldos criticus, mert, 
ki ártatlannak érzi magát, mosolyog az illy általános 
vádra; az okos és óvakodó, ha bűnös is , hallgat; 
azonban csalatkoztunk, mert egy harmadik nemére az 
embereknek, az oktalan és óvakodni nem tudó bűnös
re , nem számolónk ’s ez csakugyan ki is lépett azon
nal ’s ezt kiáltó 25nek : „Hazudsz, gazember!“  ’S 
íme az olvasó közönség’ nem kis hahotájára elárulta 
magát Csató, hogy ő ama’ „zsoldos criticus.“

Most már kérdjük, ki oka,  hogy a’ „zsoldos cri
ticus“  czímnek szégyene Csatón ül? — 25 úr? Nem, 
ő nem neveze meg senkit; Csató tulajdonítsa, ezt ön 
meggondolatlanságának, ön szelességének. 25 soha 
sem mondotta azt, még akkor sem, midőn a’ csatói 
gazemberre tréfálódva (természetesen , mert a’ „gaz
ember“  ezím ellen a’ névtelenség’ pajzsa alatt jó l van 
védve) válaszolt, hogy Csaló zsoldos criticus; Csató 
ön maga mondá ki magára ez Ítéletet. ’S most már, ki 
az a’ ki haragszik ? Mindenek mulatságára Csató. íme 
ezt nyeri az ember a’ szeleburdisággal! Csató jelenleg 
már maga is érzi, hogy elszeleskedte a’ dolgot, azért 
dúl fú i, azért mérgelődik ’s nem tudván egyebet ten
n i, azért akarja most már rá fogni, hogy a’ 25 jegy 
alá rejtezett irö valamellyike az Athenaeum’ szerkesz
tőinek és euuél fogva fenyegetődik, hogy ellenök 
„törvényes lépéseket tart fenn magának.“

Törvényes lépéseket? Na hiszen még csak ez kel
lett Csatónak , hogy tökéletesen bukjék ’s egyszers
mind magát örökre nevetségessé tegye, épen úgy mint 
Kunoss minapában egy általa kezdendő pőrével. — 
Egy anekdotát tudunk, melly mivel némi rokonságban 
áll a’ jelen csatói ügygyei, meg nem állhatjuk, hogy 
mulatságul itt el ne mondjuk.

A’ város’ piaczán sétált egy úr kutyájával, hol egy 
öreg asszony galambokat árult. A’ kutya a’ galambo
kat észrevevén , közéjük szökött ’s egyet agyon ha
rapott. Az asszony erre szörnyű zajt u t e , mellyre az 
úr megboszaukodván, ezt mondá : Hallgasson kegyel
med asszonyom , különben panaszra megyek a’ város’ 
házára és bebizonyítom, hogy a’ kegyelmed’ galambja 
kezdte a’ veszekedést. \

íme illyen forma ez a’ Csató’ pőre. 25 úr kidobta 
a’ zsoldos criticust, Csató felfogta azt ,  dehonestálta 
magát vele ’s most ő panaszkodik rágalomról, ’s azt 
mondja képzelgései’ fölöslegéből, hogy „az Athenae
um’ szerkesztősége a’ gazembert felfogta és szép csen
desen zsebébe dugta.“  Erről az Athenaeum’ szerkesz
tősége nem tud semmit, mert mi köze ahhoz neki, ha 
az Athenaeum’ valamellyik Írója, habár az Athenae- 
umban álló czikkelyért is , legazembereztetik ? Az 
Athenaeum’ szerkesztői egyek-e az Athenaeum’ írói
val ? ’S az Írókon történt kudarezot nekik kötelessé- 
gök-e elvállalni vagy épen megboszúlni ? Ez valóban 
nem tudjuk, micsoda törvényből, 's  micsoda okosko

dás szerint következnék? Azonban, ha épen a’ szem- 
leírónak tetszik , ezt a’ franczia urbanitást 25 úrnál 
messzebb is kiterjeszteni ’s egészen az Athenaeum’ 
szerkesztőségéig, ezen és csupán ezen esetre (mert 
Daulnay Sándor argumentumai különben nem a’ mi Íz
lésünk szerint valók) a’ szerkesztőség’ részéről ki
nyilatkoztatjuk , hogy ha ennyire ment a ’ dolog igen 
is nekünk szándékunk van egy gazembert felfog
ni ’s noha eftéle tisztátalan állatokkal nem örömest 
foglalatoskodunk, azt isten’ segítségével zsebünkbe is 
dugjuk.

Mi a’ törvényes lépést ille ti, azt bízvást fenn 
tarthatja magának a’ szemleiró. Mi nem szoktunk sem
mit tenni, mit törvény előtt is igazolni ne tudnánk. 
Ha 25 úr ellen panasza vau Csatóuak , és azért min
ket akar kérdőre vonni, ám tegye, mi elvállaljuk az 
álnevű Íróért a’ kezeskedést és elvárjuk Csatót a’ tör
vény előtt, hol, ha csakugyan kel l ,  bebizonyítandjuk 
(Csató’ saját kéziratú vallomásaival) , hogy ő a’ H ír
nöknél elvei és nézetei ellenére, csupán élelmi szük
ségből, fizetésért, az az zsoldért ír. Az, mit Orosz e’ 
részben bizonyít, azon fölül,  hogy nevetséges, mert 
saját ügyében szól, nem is nyomhat semmit; neki nincs 
’s nem lehet semmi hitele, sem ez ügyben sem más
ban , mit ha Orosz maga kívánni f og , bebizonyítan- 
dunk. Elvárjuk tehát Csatót a’ törvény előtt. — Ki ma
gát tisztának tudja, az bátran tekint minden törvény
re , bátran minden bíróra!

De a’ Hírnök 73. számi szemléjéhez Orosz az 
Athenaeum’ szerkesztői ellen egy becsületgázló jegy
zéskét i r a , hol őket jó nevükben, hírökben, reputa- 
tiójokban akarja megkisebbíteni, mellyet mi csakugyan 
törvényes úton boszúlnánk meg, ha erre szükségünk 
volna, ’s ha érte a’ közönség előtt is nem tudnánk e- 
légtételt venni, és végtére, ha Orosz alul nem volna 
azon, hogy minket megsérthessen.

Baláslalvi Orosz József az említett jegyzéskéjé
ben „csodálja, mikép tulajdoníthat Cs. úr oily embe
rek’ rágalmainak fontosságot, kiknek egyike ellen 
épen a’ r á g a l o m ’ czíméből minap szinte pör kezde
tett, másika a’ l i t e r a r i u m  f a l s u m  erős gyanú
jában van.“ Orosz úr szerint tehát már olly emberek’ 
rágalmainak sincs fontossága, kik csak gyanúban van
nak még, ’s kik ellen csak szándék volt pórt kezde
ni! Engedjük meg a’ különben megengedhetetlent és 
mondjuk, hogy ezen állítá s 'helyes, de ha az , mit 
fog akkor Orosz József mondani olly emberek’ rá
galmaira, kik ellen nem csak a k a r t a k ,  hanem in 
dítottak is ,  nem csak r á g a l m i ,  hanem eriminalis 
port, ’s kire nem csak f a l s u m ,  hanem fa lsificatio  
is bizonyodott be ’s kiket egy törvényszék bilincsre, 
a’ legfelsőbb fórumok pedig eriminalis actióra méltók
nak ítéltek ? Úgy-e , hogy illy emberek’ rágalmainak 
átkozottól kisebb mértékben kell fontosaknak lenniük, 
mint amaz Orosz úr által felhozott kettőnek; kik le
gyenek ezen u rak , most még elhallgatjuk, de nem fog
juk , mihelyt Orosz úr még egyszer bátorkodik olly 
fegyverhez nyúlni, melly becsületünk ellen lesz in
tézve.

Miből álljon egyébiránt az , mit e’ helyt Orosz a’ 
k e z d e t n i  a k a r t  pör és a’ l i t e r a r i u m  f a l s u m  
iránt említ, elmondjuk, líogy a’ közönséget ezen urak 
holmi mystificatiókkal ne ámíthassák. Kimoss volt az, ki 
minapában Schedel ellen port akart kezdeni azért, hogy 
Schedel a’ Figyelmezö’ egyik’ számában, a’ magyar 
hírlapokról szólván, Kunoss’ Természetéről azt mondá : 
„hogy az folyton íoly országszerte ismert társai’ se
gédeimével“  : de miután Kunoss magánál értelmesebb 
emberekkel és törvénytudókkal tanácskozott ’s azok 
neki megmagyarázták, szándéka melly igen gyerme
kes, ’s hogy nem ü van megsértve, hanem Schedel, sza
vainak erőszakos és illetlen félremagyarázata által ’s 
hogy Kunoss’ ezen kezdendő pőre olly nemű , mellyet 
megnyerni világ’ végéig nem lehet, önkényt lemondott 
megfontolatlan szándékáról. Ez tehát amaz Orosz által 
szóba hozott nevetséges rágalm ipör, melly s z i n t e  
elkezdődött. Hogy pedig az sem gyalázat sem szégyen,
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Ua valaki ellen port csak kezdeni akarnak , ennek be
látására csak gyüszünyi vető kell. — Térjünk a’ ^ li
teratúrai falsumra.“  Ezen szavakat Szentkirályi Mó- 
ricznak egyik Bajza ellen intézett feleletéből (I. Tár
salkodó 70. sz.) kapta ki Orosz , de olly szántszándé
kos elcsavarással, és kaján félre magyarázassál, a' 
minő csak egy Orosztól telhetik. Szentkirályi Móricz 
t. i. az idézett helyen 1) nem is l i t e r a r i u m ,  hanem 
litera túra i f a I s u m r ó l  beszél, mik egymástól igen 
különböznek ; 2) az Athenaeum’ egyik szerkesztőjét 
sem hozza nem e r ő s ,  de még csak gyenge gyanúba 
sem , csak azt mondja : hogy az Ath. 4. számában álló 
kardalnok a lá írás, ha az aláírt czikkely nem kardal
noktól származott, literatúrai falsum. Ebből akar az
tán Orosz gyalázatot koholni az Ath. egyik szerkesz
tőjére ! Ha másból nem is , ebből magából igen meg
ismerhetné a’ közönség ezen pozsonyi vitézeket, kik 
készek a’ legvilágosabb dolgokat elforgatni, készek 
legalacsonyabb fegyverekhez is nyúlni, mihelyt velők 
czéljokat vélik érhetni, de hiszen portae inferi non 
praevalebunt! A '  s z e r k e s z t ő k .

Sept. 17. B u j d o s ó  A mo r .
Sept. 18. R a p h a e l  a. — Raupachnak színi ha

tással biró művei közé tartozik. Az előadás gyenge, 
igen úntató volt. Szigligeti sokkal inkább kezdő még 
— ámbár ő is már néhány évű színész — semhogy 
olly szerepet megbirhatna, mint a’ lángoló szerelmit 
ifjú Ozmín. Ö szerelmes szerepekben alig fog valaha 
szerencsét tehetni; keblében nincsenek elemei annak, 
mivel érzetmélységet és lágyságot fejezünk ki. Neki 
eddig legdicséretesb oldala az, hogy értelmesen és 
grammaticai hibák nélkül beszél, mi színpadunkon 
ugyan csak ritka két tulajdon. A’ szóhadarás, az ér
telmetlen beszéd és a’ tömérdek nyelvhiba, napi ren
den levő dolgok, annyira, hogy ezekről, kivált a’ leg
utóbbikról , színi criticusaink már unalomból többé 
nem is beszélnek. Valljon mikor fog színházunknak 
azon szerencse mosolygaui, hogy illy dolgok’ kiirtására 
és általában a’ művészi előhaladásra értelmes emberek 
ügyelhessenek ? ólért ezeknek semmi nemű critica nem 
használ. J.ászló mai szerepében (Heliodor) szinte nem 
volt helyén. Öt komoly szerelmes szerepekre, hiva
tása , sőt talán kedve ellen is ,  erőtetui, sem a’ mű
vészetnek, sem az ő személyes hitelének nincs érdeké
ben. Erdős (a’ kassai színháztól) magában is gyenge 
színész, Megyeri’ szerepében (Abdallah) pedig két
szeresen kellett kitűnnie e’ gyengeségnek. Neki na
gyobb, hevesb indulatok’ kifejezésére nincs ereje, 
nincs mimicája, nincs hangja; játékában semmi más 
dicsérni való nem volt, hanem, hogy— kivévéu roszúl 
számolt suttogásait — érthetőleg beszélt. Az egy La
borfalvi já tszott, ítéletem szerint, kielegítőleg. Ha 
a' darab, "egy pár elronthatatlan jelenéseivel fenn nem 
tartja magát, megbukott volna László, Erdős’ és legin
kább Szigligeti’ játéka miatt. 3 5 .

Sept. 19. E lőször: A’ P ó k a i a k .  Eredeti szomo
rújáték 4 felv. írta  Szigligeti. Felőle e’ lapok máskor 
fognak szólni.

Sept. 20. T ü n d é r  k a s t é l y .  Dériné (Marcsa) 
és Szerdahelyi’ (Farkas) já téka ika t, mint mindenkor 
e’ darabban, sikerűiteknek lehet mondani. Játék köz
ben Szöllősy és Komlósy ída kettős magyar tánczot 
jártak. Szöilősynek táncza sok ügyességet mutat, de 
igen eimesterkélt. Ö és az ismeretes tánczos Farkas 
kivették a ’ magyar tánczot egyszerű characteréből. 
Komlósy ída, könnyű,  hajlékony, kellemes mozgású 
’s kedves színpadi tünemény ; táncza tapssal jutalmaz- 
taték. Az első felvonás után Várai a’ Hódkóros leány 
czímű operából egy áriát énekelt tetszéssel és jobban 
mint a’ minap Orovesót. Az ének’ végeztével kihíva- 
tott. ‘ 3 » .

Sept. 21. R a l u z z o í  C o r o n a .  Az előadás si
került , a’ fő személyek általában jól adattak. Lend- 
vayné (Corona) és I.endvay (Gvido) jegesen vivék nem 
liáíadatlan szerepeiket. Lendvaynak ma kevesbbé volt 
szavalási hibája észrevehető ’s játéka híven ábrázo- 
lá a’ bátor, semmitől nem rettegő egészen lovagias 
Gvidót. w*m

Sept. 22. ü a m p  a.
Sept. 23. N ő r a g a d á s  a z  á l o r c z á s  b á l 

ból .
Sept. 24. bérletsziinéssel először: A r i a d n e ,  a’ 

könnyelmű nő. Eredeti szomorújáték 4 szakaszban. 
Irta Kuthy Lajos. — Magáról a’ műről talán egy má
sodszori előadáskor fogunk szólani , most csak azt 
jegyezzük meg, sokan panaszkodtak , hogy a’ dara
bot nem értik , minek fő oka az is lehetett, mert a’ 
czédula az előforduló személyeket egy szóval sem tette 
a’ nézők előtt jó korán ismeretesekké, hanem csak 
puszta neveik’ lajstromát közié, ’s így a’ néző a’ sze
mélyek’ egymásközti viszonyát csak nagy fáradság
gal fürkészheti k i, a’ mi kedvetlenítö, ’s untató egy
szersmind. Dráinaiirónak nincs szüksége azon regény
írói fogásra, hogy nézőit váratlan kifejlésekkel lepje 
meg. A’ „néző előtt mindennek világosnak kell lenni, 
így tanít a’ jeles inűphilosoph Diderot, ö minden sze
mélynek meghittje , biztosa, ö mindent tud , a’ mi tör
ténik és történt.“  Innen van, hogy Euripides a’ „ tra -  
gicusok legtragicusabbika“ mint Aristoteles nevezi, a ’ 
maga prologjaiban , nem tartózkodik elmondani a’ né
zőknek röviden, mi fog történni az előadandó darab
ban , mert színműben nem annyira az fontos mi , ha
nem a z , hogyan történik ’s ez a’ hogyan maga elég
séges a’ legnagyobb érdeket gerjeszteni. Az efféle tit
kolózásokkal az iró csak a’ maga czéljai ellen dol
gozik. Mi az előadást ille ti, azt általában sikerültnek 
lehet mondani. Lendvayné tökéletesen előtuntette Ari
adne’ charaeterét. Az olly ördögi nőalak vol t , olly 
természetien ’s minden asszonyiságból, sőt emberiség
ből kivetkezett, minőnek öt a’ szerző ábrázolá. Jele
sen játszá még Laborfalvi V etullát, Megyeri Pedrillóí 
’s általában a’ színészek’ részéről dicséretes iigyeke- 
zetet lehetett észrevenni. Nézők , mit örvendetes je 
lenetként jegyzőnk fel, földszint és a ’ karzaton szép 
számmal jelentek meg: csak a’ páholyok voltak üre
sek. 3 5 .

Sept. 25. A t y a  és v ő l e g é n y  e g y  s z e m é l y 
b e n ,  vagy: a’ konstantinápolyi út. Vígjáték 3 felv. 
Irta Picard, fordította Eder György. A’ színmű jó ’s 
élénk, össze vágó előadással igen mulattató, a’ mi 
itt jó részben hibázni látszott. Egyéb megjegyzésünk 
nincs , mint hogy a’ darabot jól be kell tanulni; mert 
különben a’ szerepvivők jól voltak választva. Csupán 
Somogyi túlzá a’ részeg postakocsist. Készegntk lenni 
nem olly könnyű színpadon, mint azon kiviil. 6 •

E  g y  v  e l e g.
Krény ’s jo g . — Az erény’ általános eszméje 

után nem ismerek szebbet, mint a’ jog’ eszméjét, vagy 
inkább : e’ két eszme összeolvad. A’ jog’ eszméje nem 
más, mint az erény’ eszméje a’ politicai világba álté- 
ve. A’ jog’ eszméje az, mellyuek segedelmével az 
emberek meghatározták, mi a’ szabadosság s a’ zsar
nokság. Fölvilágosítva általa , mindenki függetlennek 
mutatkozhatik korlátlanság, ’s alázatosnak alávaló- 
ság nélkül. Ki az erőszaknak engedelmeskedik, elveti 
’s lealázza magát, de ha engedelmeskedik annak, ki
nek joga van parancsolni, fölemeli magát, ’s némileg 
még a’ fölött is , ki neki parancsol. Nincs nagy ember 
erény nélkül ; ’s a’ jogok’ tisztelése nélkül nincs nagy 
nép, söl mondhatni, nincs társaság; mert okos és ér
telmes lények’ egyesülete-e a z , hol erőszak az egye
düli kötelék. " B íó r i .

An A thenacum bél hetenként kétszer, úgymint caSlártokSn és vasárnap, jelenik meg egv egy ív j tá ra ikéi, a ’ figyclipeaShSl, mamién kedden 
t é t  ív. .Ára a’ kellőnek helyben kihordással 5 ft. cp. ; postán , nyom tato tt boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. — V cím példányok félévenként 
egy forinttal drágábbak. — Évnegyedenként is válthatni példányt 2 ft. 3o kr., postán 5 fllal. K iadó-hivatal Pesten , H atvaui-ntcza,

.594. szám. ad. emelel.

íKyomatik ISutlűii, a” magyar kir. egyetem’ betűivel.
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V a r t a l u m : Traján’ művei az Aldunán (Vásárhelyi Pál). — A’ heidelbergi hordó és londoni sörliáz (Fá
bián Gábor) .— Ószerűség, képmutatás (Lugossy) . — Magyar játékszíni krónika f25, V . és*'“"' 
— Egyveleg.

T r a j á n ’ m ü v e i  a z  A ld u n á n .
Egy r a jz z a l.

Nép nem vala még ollyan hatalmas föl
dünkön , mint a’ római, (le nem is hagyá e- 
rejének és dicsőségének egyik sem annyi 
jelét, mint Róma, mind azon tova földeken , 
mellyek valaha az örök város’ tartományai 
közé számíttattak. Ha romok is azok, de 
épen ezen romok’ óriási volta ’s építésük’ 
merészsége, gyakran a’ most ismert eszkö
zök’ hiányával, tanúja az építők’ óriási nagy
ságának és azon megtörhetlen akaratnak, 
melly meghódítván a’ világot, hegyeket til
da simítani, ’s erőszakos folyamokon építeni 
hidakat, midőn még annyira haladt korunk
ban is vannak nem kevés emberek, kik híd
nak lehetősége felől ugyan azon folyamon, 
sőt annak sokkal keskenyebb részein aggód
nak. Mindazáltal a’ mai világ nem elégedve 
Róma’ kétségtelen műveinek roppantságával, 
annak másokat is tulajdonító, soha sem lé
tezőket, sőt talán néha a’ józan észszel is 
ellenkezőket. Hlyen rege foly hazánkban is, 
— mert a’ mondát máskép nevezni nem le
het — az édes tengerről, mellyet egy római 
császár csapolt volna le. Ha a’ hagyomány

szerint hazánk’ nagy részét borító édes ten
ger valóban létezett — mi azonban merész 
hypothesis — azt emberi erő nem vala képes 
lecsapolni; ’s hogy mégis elenyészett, csak 
két oknak tulajdonítható. Az első földíndu- 
dulás, vulkáni kitörés, vagy más illy nemű, 
de roppant erejű és terjedése természeti ca- 
tastroplia, melly a’ tenger’ lefolyására utat 
nyita. A’ második az lehetne, hogy a’ ten
gerbe ömlő folyamok annak medrét lassan be- 
iszapolván, végre egészen betölték, ’s így 
a’ vizet helyéből végkép kiszoríták.

Bizonyosan az elsők közé tartoznak Ró
ma’ roppant müvei között Traján’ építései az 
Aldunán; bár azokat a’ világ más csekélyebb 
tárgyaknál kevesebbé ismeri. Ezen művek 
Traján’ híres liídjábúl, ’s egy kevésbbé is
mert, a’Dunapart’ szirljaiba vésett, útból ál
lanak.

Traján’ hídja a’ mostani Oláhország és 
Servia között fekszik, Csernecz városnak el
lenében, valamivel a’Szörényi (Szeverin) to
rony alatt, mintegy két mérfölddel a’ Vas
kapun alól. A’ Duna itt 564 öl széles, ’s 
következőleg ez a’ híd’ hoszsza, a' víz’ mély
sége azonban csekély ’s folyama lassú. A’ 
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hídnak, mint találtuk, csak alrésze, azaz 
oszlopai voltak köböl építve, ’s ezen, mint 
római ’s több más írók is említik, fa felső 
rész nyugvék, mellyet később Hadrián csá
szár, Traján’ követője, bontata szét, az osz
lopok’ vízből kiálló részeivel együtt, nehogy 
szabad utat nyisson a’ Dunán a’ barbárok-* 
nak berolianásra a’ római birodalomba, mint 
magra mondá; vagy irigységből Traján’ di
csőséfre iránt, hogy ennek egyik legfénye
sebb miive elenyészszék, mint némellyek ál
lítják.

A’ hídoszlopokból még tizenkettő áll, mint 
az súlyónnal tapasztalható, kettő az 1834-ki 
legalacsonyabb vízálláskor valamennyire lát
ható volt. Mindazáltal az egész hídnak ti
zenhét vagy tizennyolcz oszlopon kelle ala
pulni; mert azon (az ide mellékelt rajzon is 
látható) köz, melly majdnem a’ folyam’ kö
zepén van, öt vagy hat oszlopnak ad helyet. 
Mindenik oszlop hossza tíz ö l, és széle is 
majd annyi, ’s úgy szólván tökéletes négy 
szöget képez. A’ hídfő még mindenik parton 
jól kivehető. Annál bámulatosabb lesz előt
tünk ezen mű, ha meggondoljuk , hogy azt 
nem a’ kereskedés’ szüksége, nem egy vagy 
két nagy város’ közösülése kiváná, hanem 
Róma — mondhatni — csak azért alkottató, 
hogy zárt tartományaihoz még a’ messze Da
ciát is annál biztosabban csatolhassa. Tra
ján’ liídján e’ következő felírás létezett:

„Providentia. Augusti. Veri. Pontificis. 
Virtus. Romana. Quid. Non. Dómat. Sub. Ju- 
gum. Ecce. Mittitur.Danubius.“ Lásd: Topro- 
grapliia Magni Regni Hungáriáé. Edit. Vien- 
nens. de anno 1750. Cap. IV. de Dacia §. 4.

Traján’ uta a’ jobb vagy is szerviai par
ton vonói, nem egy szakaszban, hanem négy 
vagy öt nagyobb ’s néhány kisebb darabban, 
természetes állapotában használván, az itt 
Ott járható helyeket. Azonban a’ csinált út
nak is csak némelly helyei tökéletes simák, 
mások ellenben igen egyenetlenek. Az út 
kezdődik valami 12 mérfölddel a’ vaskapu 
felett, ’s lenyúl azon alól 4 mérföldig, de 
mint már említők, közben közben a’ partot 
tetemes hosszakban járható természetes álla
potában hagyván meg. Az ut maga, mint a’ 
rajzon 1. és 2. számon látható, fakarzattal volt 
környezve és szélesítve, ezt bizonyossá te
szi az út’ keskenysége, melly a’ kőben csak 
három, legfelebb hat lábnyira volt vésve,

de a’ fakarzat által kilencz lábig növekedék. 
’S erősítik ezen véleményt azon lyukak i s , 
mellyek a’ rajz’ 1. és 3. számain, az ut’ aljá
ban és belső oldalában láthatók, ’s egyébre 
nem szolgálhattak, mint a’ karzat’ alapjai’ a- 
zon mód szerinti megerősítésére, mint azt 
rajzunk’ 2-dik számán láthatni. Milly csekély 
hydraulicai tapasztalással bírtak legyen a’ 
rómaiak, itt látható, mert a’ fakarzat olly 
alacsony vaia, hogy azt fölötte gyakran 
el kelle a’ jégnek szaggatnia. A’ sziklák’ ke
ménysége képzeletet adhat azon teménytelen 
fáradságról, mellybe a’ rómaiaknak ezen út 
kerülhete, a’ puskapor’ nemléte miatt kény
telenek lévén azt egészen kézzel vésni ki. 
A’ mi rendeltetését illeti, mind keskenysége, 
mind pedig azon körülmény m iatt, hogy itt 
azon időben csekély kereskedés lehetett, 
hinnünk kell, hogy az út leginkább a’ római 
seregek’ sebesebb üsszegyiijthetése m iatt, 
alkottaték, mi itt a’ birodalom’ határain, 
szemközt a’ barbárokkal, nem kis fontosságú 
dolog volt. ’S ezt még elfogadhatókká teszi 
azon felirat, melly Berzaszkán, egy mérföld
del lentebb, Kozla vízomlásnál, és Dojke 
szirtnél, az ut’ oltani részébe vésve van:

Tr. Caesaré Auspice
Augusto Imperatore
Pontifice Maximo. Tr. po. XXXI....
Légió IV Scythica et V Macedonica. 

Innen kivehető, hogy az út’ építésén két lé
gió dolgozván, az itteni katona telepnek nagy
nak kelle lenni; ’s valóban tiszteletünket ér
demli azon sereg, melly háborúban a’ vilá
got meghódítván, békében illyen müvek’ al
kotásával tartá fen dicsőségét.

Egy más fölirás i s , egy mérfölddel Or- 
sován felül, Ogredinu falu’ ellenében, ugyan 
csak a’ serviai parton, Trajánt vallja az út
építőnek:

IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE.F. NERVA.
TRAJANÜS. AUG. GERM. PONTIF. MA
XIMUS. TRIB. P. O. XXX. 

azaz: Imperator Caesaris Divi Nervae Filius 
Nerva Trajanus Augustus Germanicus Pon
tifex Maximus Tribunitia Potestate XXX - - De 
a’ harminczas után még van szám, mely- 
lyet azonban kopottsága miatt meghatározni 
nem lehet. Még egy harmadik felírás is van 
az úgy nevezett Izlás rohanás’ táján, de azt 
nem láttam. Marsigli ’s Griselini munkái
ban látható.
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Trajánnak leírt útja, kár a’ korunkban a’ 
Vaskapu’ vidéken késziiltliez, terjedése, szé
le, magossága, és egész alkotására távolról 
is alig hasonlítható, még- is ezen új társánál 
számtalanszor nagyobb fáradságba és időbe 
került, mivel egészen emberi kézzel van vés
ve , míg nekünk a’ puskapor’ ellenállhatlan 
erőszaka, hatalmas segédeszköz hasonló mü
veknél.

Vásárhelyi JPál.

A' heidelheryi kordó és londoni
s ö r h á z.

Előttem Londonban semmi eredetibb’ ’s 
derekabbnak nem tetszett, mint B a r d a y '  
P e r k i n s ’ és t á r s a i ’ nagy sorháza, melly- 
ben a’ rend és felosztás, a’ roppant terjede
lemnél még figyelemre méltóbb.

Midőn e’ sorháznak egy osztályzatában 
valék, hol hosszú sorban felállítva szemlél
hető 99 kád , mindegyik öt- hatszáz ezer pin- 
te s : eszembe juta a’ híres heidelbergi hordó, 
mellyet azelőtt néhány évvel láttam. A’ vá
lasztó-fejedelmek’ gyönyörű várából, ez egy 
tárgy van még fenn tűrhető karban, ’s fogad
ja  híven mindazon útasokat, kik e’ minden 
feudális romok’ talán legszebbik romjának bá
mulására jőnek. Mi nagy ma a’ különbség a’ 
régi heidelbergi v á r ’s hordája, és az angol 
sürfüző óriási gyára ’s kád-tábora között!

A’ régi vár dőledez; gazdag goth farag
ványai pusztulnak. Egy franczia rajzoló, (kü
lönös öszszeiitközés! e’ rajzgló^szinte töre
déke a’ feudális kornak, mert kivándorlóit) 
ki bizonyos idő óta, magát igen dicséreté
té» áhitatossággal e’ szép emlék’ őrévé ’s c i- 
ce roné j ává  tette, hasztalan sürgeti a’ bá- 
deni kormányt, kié ma a’ vár, némi fenntar
tó rendszabályokért. Évenként újabb veszé
lyek érik azt, tavaszszal olvadás , őszszel zi
vatarok miatt; ’s maholnap a’ régi vár csak 
egy idomtalan halommá fog válni; faragott 
köveit, meglehet, kótyavetyén adják el, ’s 
belőle nem maradand egyéb fenn, mint Graim- 
bert Károly ur’ szerencsére számos rajzolatai. 
A’ hősterem mennyezet nélkül á ll; a’ boltívek, 
mellyek tartják ama’ büszke dombozatot, kön
net a’ szem a’ Neckar’ folyását ’s mellette 
emelkedő kies halmokat meszsze belátja, ezen 
a’ Louvois’ lőporos hordái által megreszkette- 
tett boltívek, napról napra omladoznak. Sen
kinek, még magának Graimbert Károly urnák

sem jut eszébe is, újra felemelni a’ szétvet
tetett tornyot azon tövis berekből, holott he
ver. — Ez alatt a’ sürfözö’ gyára, majd egy 
új építménynyel, majd egy új gőz-mozgony- 
nyal gazdagszik. És ha történik is valami rom
lása, minőt okozott volt a’ gyúladás, melly 
nem rég egy szárnyát elemésztette: a’ kár 
csak hamar orvosolva van; a’ leégett épület’ 
helyébe más, pompásaid) emeltetett; melly- 
nél a’ bőven alkalmazott vasszerek gátolni 
fogják jövendőre a’ tűznek pusztításait.

A’ választó-fejedelmek’ szobrai felfordúl- 
va fekszenek vakablakaikban; senki jobbá
gyaik’ fiai közül nem vesződik azok’ helyre- 
állításával. A’ serfőzőnél minden legjobb rend
ben találtatik. Minden szerszám maga szegén, 
minden üst maga katlanán sikároltan ’s fé
nyesen áll. Istállóiból a’ nemes fejedelemnek 
már csak rongyolt falak vannak még fenn ; a’ 
serföző istállóiban, mellyek vetélkednek a’ 
clianíillyakkal, hol a’ nagy Condé királyokat 
vendégelt meg, 150 ló — igazi Góliátlinak 
való paripák — van, talán szintolly kényes 
gondviselés alatt, mint voltak azok, mellyek 
az első választó-fejedelmek’ személyét ’s hő
seikét fogták körül. A’ vén hordó több mint 
másfél század óta ü res; a’ kiváncsiak leszáll
hatnak bele ’s megméregethetik oldalait. E- 
gyetlenegyszer látott abból Graimbert Károly 
úr bort ümleni k i; mi is 1813-ban történt, 
Sándor császár’ és szövetségesei’, az aus- 
triai ’s porosz fejedelmek, kedvéért. De ez is 
csak tisztelkedő fortély volt; a’ vén hordó 
nem vala te le , 's az ömlő bor egy hitvány 
edényből jöt t ,  mellyet előtte való éjszaka 
csúsztattak bele. B a r d a y ’, P e r k i n s ’ és  
T á r s a i ’ <)9 kádja mindennap tele van las
san forrdogárú sörrel. A’ sör, melly belőtök 
csak egy nap kiömlik, ’s egész egyesült ki
rályságba, Éjszak-Amérikába, sőt még Ke- 
let-Indiákig is szétküldöztettek, elég lenne 
megtölteni a’ Kázmér választó-fejedelem’
250,000 pintes classicus hordáját.

Ez ellenkezőség’ titka abban fekszik, 
hogy a’ nagy feudális hordó csak a’ földes 
úri jogok’ jövedelméből töltetett m eg: a’ sör
főző kádjai pedig megtelnek szabad liozzájá- 
rúlása által olly 300 embernek, kik minden
napi munkájok’ gyümölcséről biztosítva van
nak.

A’ régi vár’ hallgatása ’s szegénysége, 
egybeállítva az angol sörház’ munkásságával

28*
/
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és gazdagságával: a’ feudális rendszernek — 
minővé azt az idők tették — a’ teremtő mun
ka’ ’s kéke’ mái hatalmával üszszehasonlított 
képét adja. Minden népek, a’szerint, a’mint 
vagy tehetséggel bírnak feudális katona eré
nyeiket munkás tulajdonokra változtatni által, 
— vagy megvannak fosztva azon lelki erőtől, 
melly efféle magok’ képzésére kívántatik — 
olvashatják legközelebbi sorsukat a’ virágzó 
gyárnak , vagy a’ puszta, roskadozó várnak 
mostani állapotában. Boldogok a’ népek, mely- 
lyek, mint Franczia ’s Angolország, bírtak 
erővel, lerázni magokról a’ múltat, ’s mely- 
lyek megnyugodva szabadságaikon, nem kény
telenek mással, mint a’ jövendővel foglal- 
kodni! De jaj a’ népnek, melly nem akar, 
vagy nem bir a’ múltból kihatolni! Az ily- 
lyen egy elavult nép ; sorvadás fogja mege
mészteni, ’s nem marad fenn egyebe romjai
nál , mellyek költőiek lehetnek ugyan, de a- 
zért csak romok, azaz halál és pusztulás!

Francziából Fábián Gábor.

O s s e r i í s é g » le é p m u ta tá s .
T i , t i !  az újítás’ megrögzött ellenzői 

Osmerlek. —  —  tisztes urak '.
Láttalak  I —  — Vörösmarty.

Ibrahim, kairói előkelő török, ki hit« 
sorsositól szigorú orfhodoxiájáért ’s az izlam’ 
ősi rendtartásihoz szorosan ragaszkodó lel- 
kiösmeretességeért nem kevéssé becsültetett, 
Alexandriába vetődött, épen midőn Halil ka
pudán basa, mint a’ fényes porta’ követe, 
Mohammed Alinál hivatalos tisztelkedését tet
te. Ezt megértvén Ibrahim, sietett megje
lenni ő magassága’ csarnokában, elég egy
ügyű lévén azt reményleni, hogy a’ stambu- 
li admirál’ személyében egy valódi ozmanli’ 
tökéletes mustra képét leend szerencsés ta
lálni. A’ követségfogadó teremben közel az 
ajtóhoz egy pamlagon von ülést, honnan szo
ros szemlét tarthata mind azok felett, k ika’ 
terembe léptek ’s az alkirályhoz járultak. 
Nem ismervén Halilt, a’ török hajóhad’ fő
vezérét, hiúságában egynek képzelte őt a’ 
régi mozlem iskola’ hívei közül, ó szabatú 
tisztes arczczal, roppant turbánnal, mint egy 
szamár’ teherhordó puttona, hosszú szakál
la l, mint üstökös csillag’ farka, ’s legalább 
is három rőfnyi böségü nadrággal. De bár 
mint mereszté szemeit, illyes alakot nem vön 
észre a’ teremben; ellenben látá Mohammed

Alit komoly beszélgetésbe meriilten egy kék 
frakkos, fehér mellényes, szűk czombruhás, 
’s általában európailag öltözködött úri em
berrel, kit ő keresztény ebnek gyanítván, 
boszúsan sóhajtott fel, ’s akaratja ellen el
kezdte mormolni magában — mintegy a’ go
nosz szellem’ eltávoztatása végett — a’ Kaa
ba’ hívei’ jelmondatát: „La Illah ul Allah“ 
stb. „Nincs más isten mint Allah, és Mo
hammed Allah’ prófétája.“

Néhány, az ö magassága’ kíséretéhez 
tartozó török, közel állott Ibrahimhoz, má
sok ki ’s be jöttek mentek az ajtón: de ö 
mindnyájokat űrökhöz hasonló hithagyóknak 
nézvén: útált velők beszédbe elegyedni, bár 
fúrta oldalát a’ kérdezősködési vágy, és sze
retett volna némelly tárgyakban fölvilágosít- 
tatást nyerni. De végre az ujságkivánás 
csakugyan erőt vett bigottságán. Megszólí
tott egy öregszerü úri embert, ki mint lát
szott, a’ jelenést nem a’ legjobb ízűn szem
lélte. „Mondd meg nekem, aga , ki legyen 
amaz átkozott hitetlen faj, kihez Mohammed 
Pasah, a' Kalif’ helytartója, olly meghitt be
szélgetésre méltóztatott lebocsátkozni?“

,A’ nagy próféta’ lelkére !* felelt a’ török 
suttogó hangon .talán .a’ hét alvók’ barlang
jában voltál eddigien rejtezve, hogy illy bo
tor kérdéssel fertőzteted a’ levegőt? Ki a’ 
napot akarja megpökni, félő, nehogy ön’ 
szakállait csorgassa végig. Ójad gonosz nyel
vedet a’ káromlástól! A’ férfi, kinek fejére 
mosdatlan kezed sárt liajíta, nem más, mint 
ő nagysága Halil, a’Padisah’ győzhetlen ha
jóhadának fővezére!*

„Kiopek ei — kutya vagyok-e én ? — 
felcsattant a’ kairói — elhitetni akarod ve
lem, mint egy bolonddal, hogy ez a’ félmez
telen Dzsatír a’ Padisah’ fő admirálja?“

.Okosság és vénkor, mondja a’ példabe
széd, ugyan azon nyeregben ülnek. Te nem 
vagy már fiatal, barátom ! ’s ím’ még is nyel
ved bolondság’ szórólapátja.*

„Nincs különben — monda Ibrahim — én 
csak álmodom! Ki látott valaha igazhitűt 
frank maskarában, mint egy páviánt, sírna 
állal, ’s gyűszű forma szűk hüvelyekbe 
szorított tagokkal?“

.Elment-e eszed — monda a’ török — 
nem látod, hogy a’követségfogadó teremben 
vagyunk, hol még a’ falak is fülelnek? Hát 
okos ember úgy hajtja-e maga előtt gondo-
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latit mindenek’ láttára, mint tevéit a’ bedu
in? Ha illyes tárgyakról akarsz beszélgetni: 
juj házamhoz, nálam is akail számodra egy 
pamlag, mellyen magadat kedvedre kidoliog- 
hatod.“

A’ két vén róka megértette egymást, ’s 
alig várták, hogy biztos fedél alá juthassa
nak, hol újítás elleni dühöket szabadon ki- 
fúhassák. A’ csarnokból kifelé mentükben 
találkoztak Ozmán Agával, ő magassága’ ke- 
gyenczével, ki akkor az újítások’ legliize- 
sebb védőjének, az európaisodás* legbuzgóbb 
kolomposának tartatott. A’ török admírál ’s 
ő magassága közti titkos tanácskozásnak vé
ge lévén, épen város alatti majorjába szán
dékozott. Soha roszabb időben nem eshetett 
e’ találkozás. Embereinket mintha leforráz
ták volna, midőn Ozmán aga , barátságosan 
megszólítván Hasszán Efíendit, kit régóta is
mert, az idegennel együtt, kit amaz barát
jának vélt, vacsorára hívta. Mit volt tenni? 
örömest adtak volna tagadó választ, de fe
jők már küszöbre volt rántva, — semmi tisz
tességes szín a’ szabadulásra, — tanácso
sabbnak vélték tehát elnyomni boszúságokat 
’s elfogadni a’ gyűlöletes meghívást.

„Janiim — lelkemre ! — felkiáltott Hasz- 
szán Effendi, török kétszínűséggel vío* képet 
csinálván a’ kedvetlen játékhoz, — házamat 
e’ napon szerencse szállja meg, midőn Oz
mán agfa, az udvar’ szemfénye, a’ Dzsaurok’ 
— akaráin mondani, a’ Nasszarik’ (kereszté
nyek) pártfogója kegyeskedik szolgáját lee
reszkedésével boldogítani. És én hasonlatos 
vagyok az elefánt’ fülén mászó hangyához, 
a’ sas’ szárnyába fogódzott ökörszemhez, mi
dőn kicsinységem ekként magasztaltatik fel 
általa.“

,Jerünk, j erünk — monda Ozmán — hagy
juk a’ palotában az üres bókolatokat, külön
ben is ideje, hogy kimenjenek divatból. Je- 
riink, sarkantyúzzuk meg lovainkat; alig vá
rom, hogy megmutassam nektek angol székei
met, kocsiszerszámomat, új porczelán thea 
készületemet, urnáimat, medenczéiinet, bir
minghami késeimet ’s villáimat.“

Hasszán és uj barátja ajkaikba haraptak 
’s az első monda: „Allah kerim — Allah ir
galmas ! talán csak nem olly czélból tartod 
angol székeidet, hogy a’ Dzsaurok’ utálatos 
szokását utánozzad, kik mint nyársba vont 
Jahoddik (zsidók) merészkednek karos szé

keiken, a’ pamlagoni tisztes ülés helyett, 
mellyet szentséges prófétánk is , kin isten’ 
irgalma nyugodjék, gyakorlott földi bujdosá- 
sa’ idejében?“

,Maga szentséges prófétánk — folytatá 
Ozmán — szívesen ült volna székén, ha elég 
műveltségei bírt volna felfogni annak kényel
meit.“

,,A’ mi nagy prófétánk — felkiáltott a’ 
török — Allah! siketítsd meg füleimet, hogy 
káromlást ne halljanak. Pusztulás szálljon 
azoknak szakállára , kik felfuvalkodottságuk- 
ban magokat ő nála belesebbeknek ’s művel
tebbeknek képzelik !‘

„Máskor többet erői“ monda Ozmán vi
dám szeszélyly el, „most siessünk a’ frank ka
szárnyához, hol kocsim reánk várakozik“ . 
Oda érve, Ozmán arra akarta venni a’ két 
öreget, hogy lovaikat cselédnek adván, ül
jenek kocsidba: de ezt makacsul megtagad
ták , azt mondván, hogy „gyalázat izlam’ hí
veinek olly szerszámon járni, melly profétá- 
jok előtt ismeretlen volt, ’s melly nem is 
férfihoz, hanem puha némberliez illő.“ Lát
ván Ozmán aga, hogy velők nem boldogul
hat, maga is felhagyott kedvükért a’ kocsi
zással, ’s útját lóháton folytatta.

Megérkezvén a’majorba, egy csinos szo
bába vezettettek, melly briisseli szőnyegek
kel, rózsafa székek- ’s asztalokkal, ottomá- 
nokkal, kerevetekkel, tükrökkel és bájos szín- 
zetű festvényekkel egészen angol ízlés sze
rint volt bútorozva. Ozmán székeket adván 
vendégei alá, maga is helyet foglalt egyen, 
’s az ablakhoz ülve elkezdte magasztalni a’ 
vidék’ ki ességét, a’gyönyörű szárnyas leve
lű pálmafákat, kerteket, fiatal ültetvényeket 
’s a’ tükörsima Maraeotis tó’ csöndes pom
páját. Vendégei a’ divatos csevegés’ és fe
szes ülés’ kínjait eleinte savanyú képpel u- 
gyan, de bámulandó béketüréssel szenved
ték: de végre kifakadván, egyszerre fölug
rottak , ’s feledvén az Hiedelem’ minden sza
bályait, fölkiáltottak: „Masallah — az isten’ 
nevéért! mit kell hallanunk? Hát e’ néhány 
semmit jelentő pálma, ’s ama’ hitvány tócsa 
az , melly bámulásodat érdemli ? Hát olly 
rég aegyptusi lakos létedre most fedezed fel e- 
lőször, hogy a’ pálma nem ugorka ? Szakál
lamra ! ha föl nem hagysz minél elébb a’ fran- 
kokkali társalkodással: annyira megcsábulsz, 
hogy képes leszesz Nílust a’ paradicsom’ fo
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lyamának elébe tenni, ’s felőle dicsérő ver- 
sezetet írni, látván, miként medrében nem 
fövényét, hanem vizet hömpölyget.“

Ez udvarillan megjegyzésre Ozmán, ki 
magas!) műveltség’ jelének tartotta elragad- 
tatni hagyni magát a’ vidék’ gyönyörű ki
látásaitól, teljes erőben akarván éreztetni 
velők szellemi fensobbségét, következőleg 
válaszolt:

„Nem csodálom, hogy felfogásaim kü
lönbözők a’ tiéitektől. Még újaink sem e- 
gyenlő hosszúk. A’ vakondak orráig sem lát, 
míg a’ sziklák’ keselyűje a’ nap’ szomszédsá
gából lövi pillanatját völgyi martalékjára. ’S 
ím még is a’ lomha öszvér, melly lakától so
ha nem távozott, belesebbnek képzeli magát 
ostoba gőgjében, mint a’ puszták’ fövenyét 
tízszer áthajózott teve. Hiszem, hogy reá
lok egy pár kényelmes papucs, vagy egy 
szőrpusztító csiptetyű több érdekkel bír, 
mint a’ legkellemesebb vidék. Ellenben az 
európai bölcsnek képzetét egy mohos barlang, 
egy kies emelkedésű hegy, egy regényes tó, 
vagy eziisthabú csermely mondhatlan gyö
nyörrel tölti el. A’ mi több : nálok még a’ 
muftik i s , kiknek már inkább égiekre kel
lene fiiggesztniük szemeiket ’s a’ paradicsom’ 
javairól elmélkedniük, a’ hegyek’ és patakok’ 
szépségeit hosszú költeményekben dicsőíteni 
nem átallották.“

E’ leczkének végső czikkelyei Hasszán 
Elfendire nézve teljesen el voltak veszve. 
Úgy tetszett neki, mintha Ozmán ö t, mind
járt beszéde’ elején, vakondakhoz, ’s mi több 
öszvérhez hasonlította volna, következőleg 
haragja annyira fölgerjedt, hogy nem is hall
gatván a’ befejezésre, feledé, miként okta
lanság volna ő magassága’ kegyenezét meg
sérteni.

„Vaallah — Alláhra mondom, Ozmán ag a ! 
kinek nézesz engem ? Atyád’ szakálla nem 
fehérebb az enyémnél, ’s még is én a’ te 
szemeid előtt hitvány vakondak vagyok, és 
öszvér, a’ szamárnak tisztátalan fajzatja, 
mellyre még a’ Dzsaurok is , bár szentségte- 
len testüket malaczhússal hizlalni nem irtóz
nak, megvetéssel néznek!“

„Csendesen Effendi! — monda Ozmán en
gesztelőig — te félreértél engem. Kantár
já t akarád fogni tevémnek, ’s farka akadt 
kezedbe, azért szó se többé erről. — Héj, 
Juszuf! — kiálta, előtapsolván rabszolgáját

(mert még a’ csengetyű használatát nem is
merte), jer! teríts pamlagokat e’ jó urak’ 
számára, ’s hozz egy rakás vánkost alájok.“

Most a’ beszélgetés vidámabb fordúlatot 
vett, az illatos dzsebeli dohány ’s néhány 
findsa mokkái kávé’ kellemesen ingerlő ha
tása földerítette a’ borongó kedélyeket. A’ 
szokott órában fölhozták a’ vacsorát. Ozmán, 
híven a’ haladás’ elvéhez, asztal mellé ült 
európai divat szerint, vendégei pamlagokra 
telepedtek, ’s mit sem gondolván az eléjök- 
be tett pompás ezüst kanalakkal, ugyancsak 
mártogatták újaikat a’ tálakba. Vacsora’ vé
gével Ozmán fűszerbort és pezsgőt tétetett 
asztalra. Eleintén Hasszán és kairói barát
ja vonakodtak példáját követni, ki tehetsége 
szerint hozzá látott e’ frank italok’ szörpü
léséhez. .Allah őrizzen! — mondának ők — 
hiszen ez bor, a’ minden gonoszok’ szülő 
anyja!“ De Ozmán, ki jól tudta, hogy ez 
képmutatás, ’s csak azt várják, hogy lelki- 
isinéretök’ száját valamivel bedughassák: ra
vaszéi azt erősítette, hogy a’ claret és cham- 
pagni nem bor.

,,A’ bor — monda ő oktató hangon — 
portugálok által készíttetni szokott zagyva
lék, mellybe, mint mondják, bizonyos men
nyiségű malacztejet vegyítenek. Ellenben ez 
italok, mellyekkel kínállak, csupa gyümölcs- 
nedvek, — ’s ki hallotta valaha, hogy gyü
mölcscsel élni tilos? Maga szent prófétánk 
is ette a’ gyümölcsöt: és mi, kik az ő szent
ségének árnyékával sem mérkőzhetünk, elég 
felfúvalkodottak volnánk megvetni azt, mire 
ő helybenhagyólag tekintett. Én magam lát
tam, hogyan készítik a’ pezsgőt. Megsze
dik a’ szőlőfürtöket, leszemelik, kinyom
ják, azután nedvét bizonyos ideig szabad le
vegőn hagyják, mi által kétszeresen meg- 
tisztúl, ’s végre üvegekre szűrik. — De nem 
csak szabados, hanem kötelessége is minden 
igaz Muzulmánnak lehetőségig részesülni e’ 
nedvből, ha meggondolja, hogy a’ frankok, 
szellemi fennsöbbségöket, művészet ’s tudo
mányokban! előhaladásokat egyedül ennek 
köszönhetik. Senki közülök valami nagyot, 
jelest előállítani nem tud , hanemha elébb e’ 
jótékony nedvből néhány pohárral magához 
vett. És ekkor szeme csillogni, arcza ra
gyogó örömtől kezd súgárzani; fölmagasz
talt kedélyében Dervisként nevet és danol , 
’s a’ paradicsom’ dicsősége minden kúriával
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megnyílik gyönyürittas lelkének, uj fülfede
zések , hasznosnál hasznosai)!) találmányok. 
Illyenkor teremti lelkében a’ csoda erőmü
vek’, mozgonyok, a’ legfinomabb csipkeszövő, 
hajókat vitorlák nélkül sebesen ragadó gé- 
pelyek’ fiinnséges terveit. Közeiéül) baliám, 
miként Európából hazajötlöm óta egy angol 
ez isteni nedvből kelletinél többet liörpentve 
feltalálta a’ módot, melly szerint egy egész 
liáz, mindenestől, lovak’ segedelme nélkül, 
gyorsabban utazhat, mint a’ legfutósabb teve.“

Nem kelle több biztatás Ozmán’ vendé
geinek ! kik is midőn poharaikban a’ pezsgőt 
szikrázva felhabzani ’s egyre dagadni lát
ták : nagy sietséggel fenékig hajtották azo
kat , nehogy kifutván belőlük a’ haragos ö- 
zön, eláraszsza a’ szobát, ’s talán őket is föl
áztassa. Érezvén kellemes hatását: dereka
san mártonatták belé bajuszokat, ’s meoval- 
lották, hogy ez vajmi fönnséges nedv, mely- 
lyet hihetőleg nem is ember, hanem valami 
jóltevő Dzsin (szellem, nemtő) talált fel.

„Meglehet — monda Ozmán; azonban 
tartok még egy másnemű italt is, mellynek 
fölfedezését, úgy látszik, magok az angolok 
is természetfeletti lényeknek tulajdonítják, 
mivel dzsin-nek (szesz, spiritus) nevezik, a- 
zon szellemekről, kik ezt először velek meg- 
izleltették.“

,VaalIali! kóstoltasd meg velünk e’ cso
dálatos italt* kiáltott lángoló szemekkel a’ 
kairói. „Lehetetlen, hogy jobb legyen a’ 
s in p in -n é l; ’s ha jobb: a’ próféta’ kopor
sójára mondom, hogy magok Harut és Ma
riit (két angyal a’ török menny’ liierarchiau- 
sából) jó ízűt ihatnának belőle!“

A’ házi gazda tüstént hozatott rabszol
gáival jóféle rumot, ’s néhány üveg kemény 
bordeauxi szeszt, mellyből vendégei’ poha
rait megtöltötte. Eleinten a’ pezsgőnél ke- 
vésbbé ízletesnek találták; de érezvén miként 
járja meg kis körmökig minden ízeiket: csak
hamar kibékültek mákonyforma hatású ká
bító »zamatjával, és sünien öblögették vele 
bűnös gégéiket.

Már vöröslőitek pofáik, mint Ibrahim’ 
kaftánja’ lebbentyüi, 's a’ dőzsölés’ garáz
dasága terjedezett szeszélyökön. Pálmaszil
va, füge, granát-alma, bananász és más gyü
mölcs bőven volt az asztalon: de Hasszán 
Effendi, ki sokat hallott a’ burgonyáról, mint 
a’ frankok’ kedvelt eledeléről, kérdezte a’

házi gazdát: ,Van-e illy gyümölcse, mellyet 
ő igen szeretne megkóstolni?* Ozmán érte
sítette őt, hogy a’ burgonyát csak főve le
het enni: de a’ bortól ’s borszesztől heviilt 
Hasszán nem az volt többé, kivel észszel 
boldogulni lehetett volna.

,Mit? főzött gyümölcs? — felkiált ő — 
azok az átkozott kafírok! Készek volnának 
ezek még talán a’ bananászt is megfőzni! — 
— Nem! hadd egyem én a’ gyümölcsöt, a’ 
mint Allah megteremtette. Csak a’ hitetle
nek képesek isten’ áldásában ekként tur
kálni !*

Ozmán ag a , ki örömest múlatta magát 
vendége’ rovására, parancsolt, hogy a’ szá
mára Máltából nem rég érkezett burgonyá
ból tegyenek föl egy tállal, tisztán megmos
va, az asztalra. Valóban kívánatos volt reá- 
jok nézni; szép piros színük ’s anconai al
maként mosolygó gömbölyű egészséges alak- 
jok kísérteibe hozta a’nyalánk ínyeket. Hasz- 
szán kivett egyet a’ legszebbek közül, ’s 
enni kezdte. De mindjárt az első harapás 
befizetett torkosságának. Hideg, vizenyős 
és émelyítő fanyar volt a’ bevett adag, mely- 
lyet már ki nem pökhetett, lenyelni pedig 
nem lett volna képes a’ dzsinnet’ (paradi
csom) minden boldogságáért. Arczának fur
csa vonaglási közt, mind két kezét szájára 
tapasztva, rohant az ajtón kifelé, mintha meg
annyi ypecacuanhát nyelt volna, míg azon
ban gazdája ’s kairói barátja látván a’ siral
mas torzképeket, mellyeket kínjában csinált, 
iszonyú kaczajra fakadtak, mellyet még ak
kor is alig tudtak mérsékelni, midőn az Ef- 
fendit könybe lábbadt szemmel visszajőni 
látták.

.Pusztulás szálljon a’ kafírok’ szakállá
ra ! — kiálta ő ~  tűz égesse meg hitetlen 
apjukat! micsoda mérget adtál te nekünk, 
Ozmán aga? Ez-e ama’ gyümölcs, meliy a’ 
frankok’ elméjét élesíti ? Ha úgy van: cso
da-e, hogy sereginket ’s hajóhadainkat egy
másra verik, paskolják ? mert ha illy átko
zott takarmányon kell tengeniök: kínjokban 
magát az ördögöt is niegkergetlietik.*

" „Nem figyelmeztettelek e — monda Oz
mán — hogy ez olly porféka, mellyet előbb 
meg kell főzni ?“

.Főzni ide, főzni oda — dohogott az Ef
fendi — egy igazhitű sem élhet olly eledel
lel, mellyet még a’ szamár is megvetne. 
Még mindegyre számban az íze. Tölts még 
egy" pohár dzsínnedvet, hogy még emlékeze
tétől is megszabadúljak. ’S ha eszed van, 
Ozmán aga" hagyj fel te is a’ burgonyaevés-
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sei. Leket, hogy a’ frankoknak más alko
tásit gyomruk van, mint a’ miénk. Miért ne? 
Isten az állatoknak sokféle nemét teremté. 
Látjuk, hogy a’ teve fölhízik a’ bog.cstól’s 
más (ludvától, mellyet a’ ló, ha éhen kelle
ne is vesznie, meg nem kóstolna. így van 
hihetőleg a’ dolog a’ Dzsaurokkal is, kik ta
lán hitetlenségükért vannak arra kárhoztat
va, hogy ez átkozott gyümölcscsel élősköd
őének.*

,,De a’ pezsgő és a’ dzsin — kérdé Oz
mán mosolyogva — ezek is átokul vannak-e 
nyakokba vetve?“

.Allah mindenható'—felelt áhítatos kép
pel az Effendi — ’s irgalma még a’ hitetle
nekre is kiterjed. Ki tudja, nem azért en
gedett-e nekik részt ezekben, hogy bünteté
sül reájok szabott burgonyáikat annál kön
nyebben nyelhessék?*

Angolból h u g o s s y .

M agyar já ték sz ín t krónika.
Sept. 20. K r o n s t e i n i  h a r c z j á l é k .  — Kom- 

lósyné, mint szerződött éj tag ma lépett fel először. 
Kedvezőt nem mondhatván ezen asszonyságról, mai 
napon inkább hallgatok , mert a’ nem kedvezők’ el
mondására, szerződött tag lévén, úgy is több alka
lom lesz, mint én és velem sok színházjáró óhajtaná.

Sept. 27. I s m e r e t l e n n ő  (valljon minek ott a’ 
czédulán mindig az a la Straniera?). ltégi vendégünk, 
Schodelné, ina lépett fel ismét a' czimszerepben hosz- 
szabb távolléte ntán a’ nézők’ tapsai közt. Az opera’ 
előadása ma különösen sukeriilt; karok, Orchester 
pontosak. Schodelné jelesen énekelt. Conti’ hangja 
is ma olly tiszta volt, millyen még színpadunkon alig. 
Udvarhelyt M ., Éder Luíz, E rkel, Egressy B. mind 
dicséretesen munkáltak össze. 3 5 .

Sept. 28. Ö r ö k k é .  Sajnálnunk kellene, ha rósz 
vagy hiányos előadás által ezen különben kedvelt da
rab a’ közönség’ kegyéből kiesnék. Ferdinandot (ez 
előtt Egressy Gábor’ szerepét) most László adta elég 
szorgalommal ’s helyenként élénken, de nagyon egy- 
szinüleg ’s egy kissé fínomtalanúl. Leghibásabb volt 
Mathild’ meglépése. Az illyen dolgokat előre kelle
ne kiszámolni ’s ügyesen végrehajtani. Midőn Ma
thild benn zongoráz ’s Ferdinand künn hegedűvel ki
séri ’s amaz erre kijő, Ferdinandnak nem az ajtótól 
távol, hanem inkább az ajtóhoz közel kell vonulnia; 
mert a’ ki kijő, természetesen előre néz, nem az aj
tó mellé. Itt ugyan azt lehetne mondani, hogy a’ szí
nen az efféle dolgokat (meglátást vagy meg nem lá
tást) a' tér’ nyíltsága ’s kicsinsége miatt különben is 
csak képzelni kell. Igaz, de hol a’ képzelődést lát
szattal elősegíthetjük, mint különösen itt, ’s hol a’ 
tréfa épen ebben á ll, azt minden esetre tenni kell. 
Mathild mind e’ mellett meglátja Ferdinandot, de mint
ha nem lá tná , hamisan mosolygó ábrázaltal előbbre 
megy ’s midőn Ferdinand kézen ragadja feltett hamis 
szándékaként, meg nem lepetik, azonban szemei ’s 
arcza folyvást jelentik ezen tréfának sikerültét (az 
író’ szándéka legalább ez). Ferdinand jő ’s megütkö
zik , bámul Mathild’ rendületlenségén, de mind ezt 
nem valami inarticulált mormogásféle hanggal, hanem 
némán, arczjátékkal ’s mozdulatukkal kell kifejezni. 
Mind ez magában kicsinység, de az illy apróságok 
teszik a’ nem egészen aljas vígjátékokat olly érdeke
sekké, vagy ellenben éldelhetlenekké , ha nem sike

rülnek. Vármainé’ (Komlóssyné) szerepét igen he
lyesen hogy nem férfi adja többé, de ne Komlóssyné. 
Nem szívesen leszsz.uk bár, mert szinésznéről , ki 
olly régen szolgál a’ magyar közönségnek, keserves 
roszat, mondani, de ki kell mondannnk, hogy ő nem 
a’ pesti színpadra való. Legalább nagy szerepben ne 
lépne fel. Az a’ siket, nehezen gördülő hang, a’ ré
gi iskolának természetien , éneklő modorja a’ szava
lásban , mozdulatainak szegletessége nem tulajdonok, 
mellyekkel a’ pesti színpadon megállni lehessen. Lend- 
vayné a’ kedves, szeretetreméltó Mathildot, olly je 
lesen ad á , a’ mint csak lehet. V .

Első felvonás után Jansa, a’ bécsi conservatori- 
ttm’ rendes tanítója s a’ cs. k. hangászkar’ tagja, ki 
(visszatéröleg legyen említve) e’ hónap’ 25d. is jele
sen miivészkedett színpadunkon, egy adagiót; máso
dik felvonás után egy önszerzette capricciót játszott 
hegedűn a' közönség’ tetszésére és többszöri tapsai
ra méltólag. * * *

Sept. 2!). Dériné’ jutalomjátékáúl először : M a r i ,  
vagy a’ rejtett szerelem. Opera, 3 felv. Castelli u- 
tán ford. Szilágyi Pál. Muzsikáját írta Herold. Ke
vesebb számú néző jelent meg, mint a’ szorgalmas 
és sokérdemü Dériné érderalette volna : ezt leginkább 
annak akarjuk tulajdonítani, mert ezen opera, bár 
muzsikája szép, bár a’ cselekvény benne érdekes, 
kissé már elavult. Egressynét kivéve, ki szokása 
szerint ügyetlen vo lt, a’ többiek tetszéssel énekel
tek. Zettelmannak ismét alkalmunk volt hallani szép 
tenor hangját. Dériné annyi koszorút kapott, hogy 
maga is megsokalhatta. Ezen koszorú-osztogató urak
tól egy kis flnomtalanság, akkor, midőn egy vagy 
legfelebb két koszorú kihajíttatott, még a’ 3 . 4 .  és fi
úikét is kidobálni. Illy dologgal nem jutalmazunk, 
hanem a’ jutalmazást magát teszsziik nevetségessé , 
és a’ jutalmazandót hozzuk zavarba, ’s mi okosság 
és mi mulatság van abban? 8®.

— Szombaton octob. ö. B a r t h á n é ’ jutalomjá
tékáúl először adatik: P e l e s k e i  n ó t á r i u s .  Ere
deti paródia 3 szakaszban 4 felvonással; írta Gaal. 
Muzsikáját szerzetté Them Károly. Az ismeretes ü- 
gyességű szerző’ ezen legújabb elmemívére előre li- 
gyelmetessé teszszűk a’ tisztelt közönséget.

E g y v e l e g .
Stepbenson’ színházi gépezete. — A’

színházi gépmüvészek eddigelé sokat tettek ; egy ház 
egy pillantal alatt rommá leszen. Szellemek föllép
nek és halandók varázs sebességgel tűnnek el; egész 
város mélységbe súlyed, mint egy levél a’ postai le
vélszekrénybe. A’ deszkázat alatti gépezet olly töké
letes a’ minő csak lehet, de felül a’ díszítmények’ 
változásaira nézve az intézetek igen nehézkesek és 
sokszor okoznak zavart. Mind ez Stephenson Macdo- 
nand’ ,,Patent Theatre Machinery“ -je  által el van ke
rülve. Ennek segedelmével és harmad részével a’ 
most szükséges személyzetnek, a’ legnagyobb válto
zások egyszerre, könnyen és szabatosan végeztetnek. 
Ha ezen gépezetet az ember mozgásba teszi , az ol
dalszínfalak egyszerre megjelennek és a’ hátrész za
var és zörej nélkül egy pár perez alatt. Ezen gé
pezet nagy és kis színházban egyképen használható. 
A’ készítmény csaknem egészen öntött vagy vert vas
ból á ll, egyszersmind tűz elleni is; egy hónap alatt, 
az előadások’ félbeszakasztása nélkül felállítható, és 
hozzá a ’ díszítményeket sem szükség változtatni. A’ 
rá teendő költségek három év alatt a’ munkabér’meg
takarításából bekerülnek. Beazlay, ki tizen egy szín
házat építe, igen kedvezőleg nyilatkozott iránta ’s azt 
ígérte , hogy használni fogja, mihelyt még egy szín
házat építend.

85“ Az Athenaeum’ hivatala Zöldfa útezába, 2(57. szám alatti Jankovics - liáz’ első 
emeletébe tétetett által. ___________

XyouiatiU Hildán» a” magyar királyi egyetem’ betűivel
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Második félév. Pest, October’ «. 1H38. SS. szám.

^ T a r ta lo m :  írói hivatás és critica (Ochtinay Antal), — Próbamutatvány Klopstock Messiásából 11.uszlá
vi k  Károly). — Najsoleon’ menyasszonya (Kazinczy Gábor). — Magyar játékszíni krónika 
(V . és 25.) — Egyveleg (Szerényi).

í r ó i  h i v a tá s  é s  c r i t i c a .

W i s s e n s c h a f t .
Einem  ist sie die hohe, die himmlische G öttin, dem andern 

E ine tüchtige K uh, die ihn mit B u tter versorgt.
S c h i l l e r .

Minden munkásságunk gondolkodás, érzés 
és cselekvés; elméleti vagy gyakorlati; az az, 
niunkálódunk vagy a’ tudomány ’s művészet’ 
ideális, vagy a’ házi és polgári élet’ reális 
köréhen ; első esetben mint tudósok ’s művé
szek, a’ másodikban mint házi gazdák vagy 
tisztviselők.

Az embereket cselekedeteik szerint szok
tuk megítélni. Azért teszszűk ezt, mivel bel
sejükbe nem láthatunk, a’ belső ember’ gon
dolatait, érzéseit és vágyait észre nem vehet
jük, pedig ezt kellene megismernünk, leg
alább kitalálnunk, hogy az ember’ characterét 
igazságosan megítélhessük, mert a’ külső em
ber a’ belsőnek, cselekvésünk gondolkodásaink’ 
és érzéseink’ következései. A’ literatura a’ 
nemzet’ gondolkodási, képzelődést és érzési 
munkásságának eredménye. Befolyása a’nem
zeti élet’ kifejlődésére végtelen, mivel néve
lésre , oktatásra, önművelődésre liasználtalik 
’s századok által nemzedékről nemzedékre

hat. Az újabb liistoricusok azért a’ nemzeti 
élet’ kifejlődése’ mélyebb okát a’ nemzeti li- 
teraturában keresik ’s abból magyarázzák ’s 
hogy a’ diplomatia ’s politica az eszmék’ ha
talmát elismeri, ezt az újabb történetek két
ségtelenné teszik.

Magyarázatomból kitűnik a’ literatura’ 
f o n t o s s á g a  ’s az írói hivatás’ s z e n t s é -  
g e. Ahhoz születni kell; ki e’ pályához úgy 
szólván ellenállhatlan ösztönt nem érez, ki 
jeles tehetségekkel nem bir, azokat teljesen 
ki nem műveli, kinek keblét a’ tudomány ’s 
művészet’ érdeke nem lelkesíti, az igazság’és 
szépség nem vezércsillagai, lelkének nem leg
mélyebb vallása : az e’ pályára hivatva nincs, 
az valaszszon mást, mert rajta nem boldogul 
’s a’ literaturának ’s nemzetnek nem használ
hat. Minden ember alkalmas valamire, de lite- 
raturára kevés. Valaszszon azért kiki munkás
ságának olly kört, mellyben hajlomai ’s mű
veltsége szerint legczélirányosabhan hathat, 
ezt kívánják rendeltetésünk ’s társasági éle
tünk’ czéljai. Ha tehetetlenek ’s tudatlanok 
avatkoznak a’ literaturába, úgy az nem halad
hat, nem terjedhet, hasonló a’ kiapadt vagy 
száraz forráshoz, mellyből víg csermelyek nem 
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szakadnak; ha pedig1 az irókhan jó  akarat 
’s az igazság’ szent ’s rendületlen szeretete 
h iányzik , elferdül az egész literatura ’s vele 
együtt végre a ’ nemzeti élet’ kifejlődése; m ert 
m egzavart források, eredjenek bár belőlük 
hajózható folyamok, elundokítják az áldást 
hozó elem’ tisztaságát.

Lehetetlen ugyan , hogy az ember t i s z 
t á n  ’s e g y e d ü l  erkölcsi rúgok által ösztö- 
nöztessék. Nem vagyunk angyalok, hanem 
érzéki eszes lények, mik’ m unkásságában 
azért anyagi ’s erkölcsi indító okok vegyesen 
kerülnek elő. Ezen anyagi rugók magokban 
n e m  is  r o s z a k ;  akaratunknak, te tte ink
nek , nagyobb energiát adnak , életünk’ fen- 
ta r tá sá t, jó lé tünket, sőt tökéletesülésünket 
előm ozdítják, ha a z  é s z ’ f e n s ő h b  e r 
k ö l c s i  t ö r v é n y e i v e l  n e m  e l l e n 
k e z n e k .  így  p. o. a’ pénz’ keresete m agá
ban nem gáncsolandó ; mert életünk’ fentartá- 
sának nélkülezlietlen eszköze. Pénzt pedig 
munka által szerzünk ; minél fogva az szük
ségkép fizettetik , életben szintúgy mint lite- 
raturában. A’ je le s , jótékony hatású  te tte t ,  
•hqjyben hagyás ’s méltó dicséret k ö v e ti, ’s 
ha minden tekintetben m egkülönböztetett, 
vagy épen rendkívüli, érdemlett hírnév, sőt 
örökös dicsőség. A’ cselekvő erre bizton szá
m olhat, m ert ezen okozat okával szükségkép 
össze van kapcso lva, ’s a’ hol az emberi a- 
karat’ határozatára rendkívüli rúgók szüksé
gesek , azok helyesen is használtatnak. Mi
dőn a ’ szigeti hős utolsó menetéhez készült, 
erős keblében azon képzelet szélesztheté a’ 
halál’ borzalm ait, hogy tettének emlékezete 
a’ hálás utódokban fennmaradand ’s a ’ honfia
kat hazaszeretetre buzdítandja. Helyesen éne
kel azért Klopstock:

Hell klingt des lluhmes lockender Silberton,
Und die Unsterblichkeit ist ein grosser Gedanke,
Ist des Schweisses des Edeln werth !

A’ pénz ’s hírnév vágyától eredő indító okok 
tehát magokban helyesek ’s csak akkor meg
vet emlők, ha igazi czéljaikat tévesztik. Ha a’ 
dicsőség’ ingere lierostratusi dühhé válik, ak
kor ő rü ltség ; mert gaztettek csak gyaláza
tunkat ö rö k ítik ; vagy ha alacsony hiú
sággá fajúi, melly a lja s , és dibtlábságok- 
ban keres d icső ség é t; illy pulya lelkektől 
soha nagyot nem várhatni. A’ pénz’ keresete 
pedig akkor kárhoztatandó, ha mások’ rövid
ségével van összekötve, vagy lite ra tu rában :

ha pénzért igazság ellen írunk , előítéleteket 
és tévelygéseket terjesztve. E ’ tekintetben két 
esetet meg kell különböztetnünk: pénzért elő
ítéleteket és tévelygéseket terjeszthetünk vagy 
m e g g y ő z ő d é s ü n k  s z e r i n t ,  vagy annak 
e l l e n é r e .  Az első esetben a’ betulajdonítás 
k isebb , mert őszintén szó lunk , belsőnk’ su- 
gallásával összeegyezőleg, ám bár nem hiba 
nélkül; az író ’ első kötelessége lévén az igaz
ság’ k i n y o m  e z á s a ,  második annak bátor 
k i m o n d á s a .  Legfelsőbb fokra hág a ’ betn- 
lajdonítás, ha az író önmeggyőződése ellen 
pénzért vagy hivatalért fogalmakat z a v a r, ’s 
az igazságot elhomályosítani tö rek sz ik ; ez 
igazi v é t e k  ’s az érte arato tt pénz z s o l d .  
Illy  iró , ha a’ becsületes ember’ nevét sem 
kíméli ’s character ét rágalm akkal bepiszkolni 
igyekszik, igazi b é r l e t t  s z o l g a ,  sőt li
tera tú rai útonálló.

Életben a’ hibás ’s vétkes m unkásság’ a ’ 
törvényhatóságok’ ellenőrkedése a la tt á ll, 
literaturában a ’ c r i t i c  a és a’ k ö z v é l e 
m é n y  pótolják ki némileg helyét. Tisztje az 
elsőnek a ’ m a r a d a n d ó  b e c s ű  m u n k á 
k a t  a’ h a s z o n v e  h e t l e n e k t ő l  e l k ü -  
l ö n z e n i ,  h o g y  a’ n e m z e t  m i n d e n 
k o r i  m ű v e l ő d é s i  h a s z n á l a t á r a  f e n -  
t a r t a s s a n a k ;  azért a ’ critica íté le té t egye
dül b e l b e c s ü k  h a táro zh atja , tehát semmi
kép külső viszonyok mint az írók’ fizetése, 
hiúsága stb. Illyesmikkel a ’ critica’ áltáljában 
nem gondolhat, sőt ha illy rúgók , czéljaikat 
tévesztve, az igazság’ elliomályosítására ’s 
ennélfogva a ’ literatura’ elferdítésére vezet
nek , köteles ellenük ’s eredő következéseik 
ellen minden kezében levő fegyverrel csatáz
ni ; mert az igazság csak küzdve az előítélet
tel és tévelygéssel állhat fenn ’s o tt helyt nem 
foglalhat, hol ezen bálványok imádókat ta
lálnak.

Ezen gondolatokat, megvallom a’ Hírnök* 
65. számi szemléje ébresztette bennem fel, 
azon erkölcsi csömör által, mellyet kivált an 
nak jegyzése’ olvasásakor érzettem. „ E z e r  
í r ó  k ö z t  széles e’ világon, mond Csató Pál, 
m agát igen jó l ösm erve, alig van e g y ,  ki 
az Írásra f ő k é p e n  vagy t i s z t á n  erkölcsi 
rúgók által határoztatnék.“ ' Tisztán ig e n ; 
mert nem vagyunk tisz ta , erkölcsi, anyagta
lan lén y ek ; erről azonban itt annál kevésbbé 
lehet s z ó , minél bizonyosabb, hogy ezen elő- 
retétel elő sem kerü lhete; de f ő k é p e n ,
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az akaratunk ’s cselekvésünk’ h a t á r o z ó  
o k á r ó l  igen beszélhetünk. így állván a’ do
log, kérdezem Csató Pált, mik nézete szerint 
az irói munkásság-’ határozó okai? ,,Az írás, 
mond ő folytatva, sokkal több fáradságába ’s 
megerőtetésbe kerül akármelly embernek is, 
hogysem arra ’s az ahhoz való készületekre, 
magát egy könnyen eltökélné, ha a’ termé
szet épen az őt lenyomó és nyűgöző testi
ségbe nem rejtett volna ösztönöket, inellyek 
esüggedezö szellemi erejét újabb meg újabb 
munkásságra bírják. Innen már, a’ ki csak 
egy kevés psychologiával bír i s , könnyen 
kiveheti azon rúgókat ’s azok’ hatalmát és so
rát, mellyektől az író áltáljában véve izgat- 
tatik. Legelső t. i. ’s leghatalmasabb ezek közt 
a’ k e n y é r ;  második a’ h i ú s á g ;  harmadik 
a’ s z e n v e d é l y e k ,  leginkább a’hir — kincs
es bosszuszomj ; ’s csak negyedik az ü g y ,  
t u d o m á n y ,  i g a z s á g ,  e m b e r i s é g  ’s 
más erkölcsi rúgók. Ez így van. Illyen az em
ber.“ Az ember hajlandó subjectivitása’ elho
mályosított szemüvege által a’ külvilágot te- 
kintgetni ’s így Csató Pál’ végső ítélete sok
kal igazabb lett volna, ha nem általában az 
emberről, hanem pusztán önmagáról szól. 
Mit? ezer író közül csak eg y  liatároztatnék 
igazság, tudomány, ’s emberiség által, ’s 
999 kincs, hiúság ’s bosszú’ szomjától ? A’ 
magyar literatura nem számlál ezer író t; te
hát köztök egy sem ír a’ tudomány ’s igazság’ 
érdekétől vezetve? Magyar literátorok, ez 
hálátokat kívánja ! De nem, Csató Pál azon
nal elfelejti mit mondott; felállítja az irói mun
kásság’ scáláját, ’s ebben a’ scálában a’ tudo
m ány’s igazság’rugója a’ n e g y e d i k  helyet 
foglalja el. Hogy értsük ezt? Háromszorosan 
liatliatósabhak-e a’ kincs- hir- ’s bosszúszomj 
ingerei az íróban, mint a’ tudományé és igaz
ságé ? így lehetetlen, hogy az írók a’ tudo
mány ’s igazság’ érdekében írjanak, lehetet
len a’ tudományok, művészetek, ’s az igazság’ 
haladása és terjedése. — Vagy tán Gsak az 
irói munkásság három negyede liatároztatik 
hír-, kincs- és bosszuszomj tói, ’s egynegyede 
még is a’ tudomány ’s igazság’ érdekeitől; 
mi ámbár magában elég kevés, elébbi állítá
sától szörnyen e lté r; ott tudniillik ezer író 
közül csak egy határoztatik erkölcsi rugók 
által, itt minden negyedik. De fogjuk fel a’ 
dolgot egy kissé tisztábban mint Csató Pál, 
kinek psychologiája szintúgy szalma lábon áll

mint logicája. Kincs- 's liírszomjtól igazán 
csak az határoztatik, ki ö s s z e ü t k ö z é s ’ e- 
s e t é b e n  n e m  a’ t u d o m á n y  ’s í g a z- 
s á g ,  h a n e m  s z e m é l y e s  é r d e k e k t ő l  
v e z e t t e t i k ;  mert a’ ki tudományt ’s i- 
gazságot pártfogolva ír, az érte’ aratott pénzt 
’s hírenevet hasznos ’s czélszerü munkássá
ga’ természetes jutalmának tekintheti: lord 
Byron is fizettetett Murraytól jobban mint nap
jainkban akármelly más í ró; Eszterházy her- 
czeg sem szolgál ingyen, ’s mondliatni-e, hogy 
lord Byron pénzért írt, Eszterházy lierczeg 
pénzért szolgál? Ha tehát Csató Pál azt 
mondja, hogy ?i-de a’ literátoroknak kincs-, 
hír- ’s bosszuszomjtól ösztönöztetik írásra ; 
igazán azt állítja, hogy ezen gyalázatos ru
góktól jobb meggyőződés ’s a’ tudomány ’s 
igazság’ erdékei ellenére határoztatik, ’s te
hát e’ testület’ csak egy negyede becsületes 
ember; mert ezen nevet világ ’s isten előtt 
csak az érdemelheti, ki önérdekeit az igaz
ság’ kárával nem mozdítja elő. A’ magyar li- 
teratorokat tehát Csató Pál, a’ mint látni, 
legkedvezőbb magyarázat’ esetében is végte
lenül lekötelezi, valódi becsüket a’ közönség 
előtt az igazi világításban tüntetvén ki. — 
Legfurcsább pedig psychologiai oka. Az írás 
Csató szerint olly sok „fáradságba“ ’s oily 
nagy „megerőltetésbe“ kerül, hogy arra az 
embert csak a’ leganyagibb ’s leghathatósabb 
rúgók bírhatják; mintha az írók bivalok’ vala- 
melly neme volnának, mellyeket csak vasvilla 
szurkálással bírhatni munkásságra. Szegény 
Csató ! ha írónak született volna, így nem be
szélne ! A’ kitűnő tehetség természetösztöni- 
leg hajt irásrá. O v i d i u s t  hiába véré atyja 
verseiért ; fájdalmában igéré ugyan, hogy töb
bé nem költ, de versben igéré azt. S c h i l 
l e r  a’ természettől költésznek teremtetett, ’s 
midőn őt a’ sors orvosi pályára veté, meg
szökött, hogy hivatásának eleget tehessen. 
N e w t o n  dolgozásai közt elfelejtő az evést, 
ivást; neki a’ tudomány mindent kipútla, min
den földi örömet, még a’ szerelemét is; túl 
nyolczvanadik évén szűzen szállt sírjába. ’S 
illy élénk ösztön’ kielégítése nem lehet kéj 
nélkül; a’ mire pedig születünk, az könnyű. 
A’ szerek’ összegyűjtése, rendezése, gondo
latink’ első alakítása, fáradságba kerülhet
nek ; de az eszmék’ fogantatása, az elrende
zett anyag’ kiképezése, kéj ’s éldelet; az e’ 
pályára született e’ munka közt elemében érzi 

29 *
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magát ’s Go e t  he’ annyiszor használt szavai 
szerint „mit urkräftigem Behagen“ viszi azt 
véghez. — A’szemleíró ezen magyarázatunk
kal alkalmasint nem fog megelégedni; mert 
a’ rá következő szavakban sorainak más ér
telmet ád. „Minden, mit e’ részben szigorú 
morállal az írótól kívánhatni csak az, hogy 
ha főrugója nem erkölcsi eszme vagy tekintet 
is , de Írását m i n d i g  az erkölcsi eszmék és 
törvények szabályozzák. Például, írjon valaki 
h i ú s á g b ó l ,  de írjon j ó t ,  legalább ne ár
talmast; írjon bár bős zúb ól ,  de írjon 
i g a z a t ,  ne rágalmat, ne hazugságot stb.“ 
Mi n d i g ?  Ez ellenmondás fogalomban! Hiú
ságból nem lehet jót, bosznból igazat írni 
s o h a !  Mig ösztönink az emberiség’ czéljait, 
a’ jót ’s igazat előmozdítják, t ö r v é n y e s e n  
m u n k á l ó d n a k ;  a’ hírvágy csak akkor ala
csonyul hiúsággá, ha az ember jobbat ismer
ve, a’ kor’ hamis ízlésének hódol, vagy mint 
mondám, dibdábságokban keres dicsőséget; a’ 
boszú, melly az igazságot tartja szembe, 
nem boszú, hanem nemes, igazságos harczban 
ellenségeink ellen mutatkozó harag, ’s ezen 
indúlat boszúra csak akkor változik á t, ha az 
igazságot mellőzve a’ hazugság ’s rágalom 
fegyvereihez nyúlunk. Ezek egyszerű, igen 
fogható dolgok, de Csató’ fogalmait psyclio- 
logiái mind a’ mellett felűlhaladják. — „In
nen következik — így rekeszti be szemleírónk 
épületes jegyzését — hogy halálosabb és fel- 
ingerlöbb döfést nem ejthet írón senki, mint 
a’ méltánytalan ’s elzúzni akaró critica, melly 
t. i. nyíltan, árnyékolatlanúl ’s kímélet nélkül- 
mondja ki rá ezen ítéletet: munkád rósz, ma
gad nem írónak termettéi! (meg kell jegyezni, 
hogy az illy Ítélet 100 eset közül legalább is 
SOszor igazságtalan) mert itt az író két leg
főbb rúgójában ’s érdekében sértetik meg u. m. 
hiúságában és kenyerében.“ Mindenható ka- 
czaj meg ne ölj ! Tehát ha egy ad stivam na- 
tus, a’ helyett hogy ekéjét szorgalmasan ke
zelné , a’ magyar literaturában, a’ tudomány 
’s igazság’ kárával, kontárkodik; vagy egy 
más pénz-, hír- vagy bosszuszomjtól izgatva, 
minden igazság, isten, ember ’s haza ellen fir- 

■ kál, a’ critica tűrje nyomorultságát ’s gaztet
teit? Életben a’ haszonvehetlen tisztviselőt 
helyéről el szokták mozdítani, hogy jobbnak 
útjába ne álljon; mert a’ haza’ boldogsága 
csak úgy állhat fen, ha kiki helyén köteles

ségét teljesíti ’s arra alkalmatos ’s tehetséggel 
bir ; a’ gazembereket pedig, tolvajokat’s úton- 
állókat be szokták bürtönözni, deresre liúzat- 
ni, vagy épen ég és föld közé felmagasztalni. 
De ez Csató Pál szerint igazságtalanság; 
mert hiszen a’ tolvaj ’s útonálló is pénz vagy 
boszú-vágyból vezettetik, igazságtalanság 
tehát őket keresetökben ’s szenvedélyeik ki
elégítésében gátlani? Igen; ezen ítéletek bir 
zonyosan 100 esetben 80szor igazságtalanok! 
Quousgue tandem abutere patientia nostra !

Szinte tréfásra fordáit beszédem, ámbár 
a’ tárgy igen komoly, ’s az állítások minden 
becsületérző íróra sértők lehetnének, ha olly 
alaptalanok ’s fonákok nem volnának. Elébbí 
értekezésemben *) megmutattam, mikép lite- 
raturánk’kezdetében az írók’munkássága nem 
csak nem jutalmaztatott, hanem annak fontos
sága el sem ismertetett, úgy hogy életben in
kább a’ kaczaj ’s gúny mint a’ becsülés’ tár
gyai valának. De épen mivel Csató’ scálája 
nem volt az övék, tiszta, pusztán az iigy szent
ségétől buzdított törekvései sikerűiének ’s 
megveték literaturánk’ első alapjait. K a z i n 
c zy  F e r e n c z ,  mint Kölcsey’ emlékbeszé
déből látjuk, feláldozó az ügynek magát ’s 
vagyonát; de felizgatója is leve literaturánk’ 
legújabb szakának ’s neve köztünk el nem 
enyészend. Csató Pál fonák elméletje szerint 
tehát l i t e r a t u r á n k ’ e r e d m é n y e  ’s l é
t e z é s e  is m a g y a r á z h a 1 1 an.  Általában 
eddig az írók’ dolgozatai olly roszúl fizettet
tek ’s olvasóik’ száma olly csekély volt, hogy 
a’szemleíró’első kétrúgóí: a’ pénz-’s hírvágy 
igen silány kielégítést találónak, ’s ha nap
jainkban illynemű szenvedélyek az írók közt 
mutatkoznak, je le , hogy literaturánk némi 
becsre talált: de a’ két magyar haza’ olvasó 
közönségét hívom tanúságúi, % a’ magyar li- 
teratoroknak vezettetik-e pénz-, hír- és bosz- 
szuszomjtól? Ezen állítást Csató Pál a’ ta 
p a s z t a l á s b ó l  nem meríthette, ha csak hoz
zá a’ psychologiai adatokat önkebléböl nem 
szedte. A’ mint valóban minden oda is mutat, 
hogy ezen egész, itt szóba hozott psychologiai 
’s logicai nyomorúság, velejében nem más, 
mint önmaga becses irói munkásságának ál
datlan apológiája.

O c / k t i n a t /  h i n t á i .

*) A’ Társalkodó’ 75. számában.
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Jilopstock" Messiásából.

Jeruzsálem mellett hegy nyúlik az égbe keletről, 
Mellynek csúcsa — miként szentek’ szentébe — ma

gához
Immár több Ízben befogadta az isteni mestert,
A’ mikor éjjeleit csak az atyja’ szemének előtte 
Éber imádságban komolyan töltötte keresztül.
Jézus e’ hegynek ment. Vele indula János — a'

jámbor —
A’ látnoksirokig, könyörögni ez égi baráttal.
Innen az idvezitö föllépe a’ sziklatetőre.
Hol feltornvosodó Mariának bérczirül ötét 
Fény sugározta körül, csilláma nagy áldozatának, 
Melly e’ hasonlatban már most békéltete istent.
Pálma terült körülötte húsén, ’s arczára szelíd lég, 
Mint a’ jelenlévő isten’ suhogása omolt el.
És a’ seraph, ki leszállt az urat szolgálni a’ földre — 
Egy pár illatozó czédrusnál, ünnepi mezben 
Állt Gábor, ’s el lön mélyedre az emberi üdvön,
’S győzelmén az öröklétnek, mikor épen előtte 
Krisztus az atyja felé halkkal léptetve haladt el. 
Gábor tudta, hogy itt van a’ megváltási időszak.
K’ tudat öt bájjal tölté, a’ ki csöndesen így szólt: 

Fogsz-e egész éjjel, oh isteni férfi! könyörgni? 
Á’ vagy tán lankadt tested feludiilni kívánna?
És én halhatlan födnek ha szerezzek-e álmot?
Már a’ lágy balzam’, ’s czédrus’ csemetéje virúlón 
Terjed el ágaival. ’S hol látnokok alszanak, ottan 
A’ hűvös földön nyugodalmas moh van alattan.
Oh szent férfi! neked ebből készítsek-e ágyat ?
A h! mi kifáradt vagy, mi sokat bírsz túrni e’ földön, 
Megváltó! forró szeretetbül az emberi népért.

Ő végzé. Krisztus rá áldást inte szemével,
’S állt komolyúl a’ bérez’ ormán, nem messze az ég

hez ,
Isten előtt könyörögve. A’ föld fenzúga alatta,
’S a’ mélység’ kapuin más lárma üvölte keresztül, 
Hogy meghallották a’ hatalmas szózatot ott lenn.
Mert nem az átoknak vala ez többé szava; eztet 
Nem villám, és nem zivatar hirdette a’ földnek. 
Áldásnak szava volt e’ hang, melly egykor a’ földet 
Halhatlan szépség által megujítni határzá.
Szerte az alkonynak kellemteli szürkületében 
Halmok nyilának, mint hajdan az édeni földön.
Jézus az atyjával kitekinte a’ végtelen éjbe,
És szólván ennyit tuda mondani emberi hangon:

Isten, atyám! az örök frigy’, ’s üdvnek napja
közel van;

A’ nap, melly engem választa nagyobbszerií miire, 
Mint vala az, mikor e’ mindent egyesülve teremtők. 
Olly szép, olly ragyogó nekem e’ nap, a’ milly vala

akkor,
Hogy túl az évsorokon pillantva, az isteni szemmel 
Megjegyzettem időt fényesben láttuk előttünk.
Csak te tudod, mi egyelmüen rendeltük el akkor 
A’ váltás’ mívét mi: te, én ’s a’ szellem előre.

A’ nagy öröklétben némán, nem bírva teremtményt, 
Éltünk egymásban. Tele isteni szeretetiinkkel 
Néztük az embereket, kik még nem voltának akkor. 
Ah! Éden’ boldog gyerekit mint törte meg Ínség,
Por most ők, ’s bűntől feketék; halhatlanok egykor. 
Láttam ez ínséget, te atyám! könyeimre tekintél,
’S mondád: Újrateremtsük elő képünkre az em bert! 
És elvégeztük titkos vérbékulet által,
Ádámnak fiait megujítni az istenalakra.
’S én elválasztám megtenni ez isteni munkát. 
Végnélküli atyám! te tudod, ’s a’ mennyek, azóta 
E’ megalázásom’ mi egész szívembül ohajtám.
Föld, mi gyakorta valál távol kicsiséged’ ölében 
Választott, kedves czélom! ’S oh, szent haza, K á-

nán !
Milly sokszor függtek szemeim merevedve a’ halmon, 
Mellyen a’ frigy’ vérét szemléltem özönleni már is. 
’S mint reszket szívem hullámzó, édes örömtiil,
Hogy már olly régtől vagyok ember, ’s annyi igaz

gyűl
Hozzám, és majdan most mindenik emberi nemzet 
Fogja nekem szentelni magát. Itt fekszem előtted, 
Képed’ díszeivel, vonalával az emberiségnek,
És könyörögve, atyám! de hamar fog Ítéleted en-

gem,
Vérrel eléktelenitettet fektetni a’ porba.
Már hallak távol érkezni, bírája a ’ földnek!
És egyedül, ’s kérlelhetlen közelítni egedhez.
’S borzadalom ráz meg, melly érezhetlen egészen 
A’ szellemnömnek, és lenne az akkor is, őtet 
Ha sujtná haragod. Már látom az éjjeli kertet 
Elhúzódni felém, ’s leborúlva a’ porba előtted 
Fekszem, imádkozom, és a’ halál’ verítéke csigáz el. 
Itt vagyok, íme atyám! ’s akarom mély szófoga

dással
A’ te Ítéletedet, ’s haragát eltűrni az égnek.
Végtelen! illy haragot nem birt képzelni halandó,
'S senki öröklétűt gyilkoltan örökre, egészen 
Érzeni nem tuda még. Istent maga érte csak isten 
Engesztelni. Világ’ bírája jer! Itt vagyok! ölj meg, 
És örök áldozatom’ békítésedre fogadd el.
Még szabadon kérhetlek, atyám! ’s megnyílnak a’

mennyek,
És a’ seraphseregek fognak diadalmas örömmel 
Engem fönséges trónodhoz visszavezetni.
De akarok szenvedni, a’ mit megfogni seraphok,
’S nem bírnak cherubok mély vizsgálásaik á lta l;
Én, a’ halál’ iszonyát akarom szenvedni, az isten! 

Szóla tovább : fejemet, mond ő , emelem föl az
égre,

És kezem’ a’ felhőkbe, ’s neked lelkembe’ megesk-
szem,

Isten , mint te , hogy én akarom megváltni az em
bert.

Szólt, ’s fölkelt. Arczát lélekbék ülte, ’s ko
molyság,

És könyör, és fónség, állván istennek előtte.
l.asxtavik Károly,

/
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Napoleon' m enyasszonya.
Frauczia novella.

Limousin’ és Piton’ határán, a’ Vienne’ 
partján, egy völgy nyúlik el, melly arra lát
szik teremtve, hogy a’ világtól megrepesztett 
szívnek menedékül szolgáljon. Az itt igen szé
les folyam "szelíden simái el; néhol-müveit 
6zírtek környezik, repkény- ’s vadhorággal 
füzérekként koszorúzottak, ’s zöld és fris ré
tek , ott elszórt tiszta kunyhók, ’s rámákul e’ 
szép képhez, bokros halmok.

Egy facsoportból szerény tornyai nyúlnak 
föl egy vén kastélynak; udvarát most fű lepte 
e l ; az egész puszta ’s dőledéknek látszik. 
Moh födi a’ falakat, mellyek’ liasadékain víz 
hugyog fö l; nem rom ez , de elhagyott lak. 
Benyomása olly fájdalmas, hogy fölötte elfe
ledjük a’ mosolygó tá jt, mi lábunk előtt nyú
lik el.

1805. decemb. 10. e’ most olly szomor lak, 
zajteljes öröm’ tekintetét adá. A’ terem’ nagy 
kandallójában vidor tűz sustorga föl; körűié 
egy nevető, ivó ’s dalló kör; ’s a’ zajon át 
néha egy gyermekhang zenge á t, e’ kiáltás
sal: vive l’Empereur!

Az austerliczi csata’ híre épen most jött 
meg, ’s az egész császárságban nem volt hely, 
liíívebb sziveket rejtő, mint e’ szerény lak.

Lambert kapitány Napoleon alatt csatázta 
az olasz táborzásokat; Aegyptbe követé, ’s 
Jaffában csak azért menekült meg a’ mirigy
től, hogy az abukiri csatában megsebesíttes- 
sék. A’ holtak közt leiék ; még lehelt, de a’ 
számtalan seb, mi ellepte, kevés reményt lia- 
gya mentésére. Bonaparte a’ kórházba jö tt, 
midőn a’ többiek épen elhatárzák fölhagy
ni vele.

— Nem, mondá, ez bajnok; akarom, 
hogy meggyógyíttassék.

Az legalább annyira siikerűlt, hogy tá
bornagyával hajóra iilheteFrancziaország felé. 
Vágyék nejét látni, kit terhességben hagya 
el; örült gyermekének, kit még nem ismere; 
de midőn ifjú tábornagyától, kinek éltét kö- 
szöné, válni kellett: elfelede hazát és csalá
dot; csaknem a’ kerekek alól ragadtatott ki, 
azon perczben, midőn a’ jövőbeli császár’ko- 
csia Paris felé robogott.

Osztályának egy gránátosa, mint ő, meg
sebesített , ’s szerinte istenítő vezérét, eskü
vők, kapitányát nem hagyni el soha. Mind
kettőt fölbonthatlan kötelék fűzé egymáshoz ;

együtt szenvedtek, együtt csatáztak r az e- 
gyik, úgy szólva, a’ másiknak egy részét té
vé. Micsoda gyönyört lelhete Lambert, tábor
zásait beszélni, ha Ileslin ott nem lett volna, 
egy „ Ig e n “nel esni szavába, mintegy bizo
nyítandó az igazságot? ’s valljon mi lett volna 
a’ szegény Heslinből, ha a’ kapitány’ ruháit 
tisztítni, szobáját rendezni, ’s aztán vele inni 
’s pipáznia nem kellett volna ?

Nagy türelmetlenül indúltak meg Poitu 
felé , mert Lambert sok ideig nem vön nejétől 
semmi hírt. Terveket csinált, kis fia’ liadfiúi 
nevelésére, ki egykor atyját a’ seregnél ki
töltse , ’s mint ő, szeresse a’ kis káplárt.

Végre megpillanták a’ völgyet; Morand’ 
hegyes tornyainak körrajzai föltűntek az égő 
estégen. Lambert m egállt, szemei telve kö
nyökkel ; hallá a’ pásztorok’ dalait, olly meg- 
kapókat ez órában , hol minden melódia lesz; 
elnyelé pillanatival a’ kört, mi még családa- 
tól elválasztá.

— Előre, Heslin! kiálta.
Mindketten átmentek az erdőn, ’s midőn

az udvarra léptek, Heslin elől ment, még ura 
mélyen megindúlva követé. A’ katona csakha
mar egy éves lánygyermekkel karán, jött elé
be, ki mihelyt atyját megpillantá, mosolygva 
nyujtá felé kis karait.

— Itt van, kapitány, a’ gránátos.
E’ víg szavak különösen iitének el Hes

lin’ arcza’ ’s hangjától. Olly zavartnak lát- 
szék, hogy tüstént ki kellett találni: itt valami 
baleset történt.

— És az anya! az anya! — kiálta Lam
bert , a’ házba rohanván.

Egy nőt lele ott gyászruhában. Fölált; 
Orsolya kisasszony volt. A’ Morand-kastély 
övé vala; Lambert, bérlője’ fia, a’ forrada
lomban megvevő; de a’ helyett, hogy az egy
kori birtokosnét onnan kiűzte volna, kérte, 
maradjon ott lakni, ’s igéré, hogy védni fogja.

Lambert magán kül volt, midőn itt Orso
lyát egyedül leié.

— Hol van ő ? riada.
— Istennél! felele szelíd hanggal. Önért 

’s értünk könyörög.
A’ szerencsétlen sírni kezde, ’s gyerme

két csókokkal árasztá el. A’ kicsiny fé lt, ’s 
kezeit Orsolya felé nyujtá. — Több nap csen
des kétségbeesésben telt e l ; csak a’ kisLeonie 
szelidítheté azt kissé ; Orsolya nem liagyá el 
a’ szegényt; az ő csúf hüvelyét angyallélek
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laka. Ő ápolta Lambert’ nejét, 's vévé utolsó 
sóhaját, ’s megfogadta neki, hogy egészen 
a’ szegény árvának szentelendi magát. Anya
ként szerette ezt; ö maga jókor árva lön, ’s 
csúfsága által mindenből kizárva, az élet’ bol
dogságát nem isméié soha.

A’ kapitány, tetsző durvaságra’ daczára, 
képes vala szelíd érzelmekre. Fölfogá ez él
sz állás’ nemességét, ’s egészen Orsolyára lia- 
gyá lánya’ nevelését; egyetlenegy pontnak 
— Napóleonnak — kivételével, ő maga ural
kodók egész szeszélye szerint a’ gyermek 
fölött.

— Ha nem szolgálhatja öt, mondá a’ ka
pitány, imádnia kell; ha nem veendi életét; 
szíve, kell, hogy az övé legyen; ez minden, 
a’ mit neki nyujthatok. Igen, ha fiú volna!

A’ gyermek így különös nevelést vön. Az 
atya tábornagyáról beszélt vele, inig a’ neve
lőné , álmadozó lelkek’ módja szerint, ama’ 
túlvilági körökbe ragadta; a’ lány mindent 
költőite. Napoleon isten lön.

Az austerlitzi csatakor Leonie két éves 
vala. A’ győzelem Morandban vad zajjal ün- 
nepelteték. Lambert és Heslin a’ császár’ e- 
gészségeért ittak; Orsolya imádkozék; Leo
nie dalia.

— Az osztrákok és oroszok megverettek! 
Átkozott golyó! — kiálta Lambert, falábára 
mutatva.

— Ah, ha én a’ császárt csak egyetlen
egyszer láttam volna! tevén hozzá a’ kis 
lány.

Ki nem ismeri azon halvány gyermeke
ket , kiknek lelke a’ szemekbe látszik mene
kültnek, kiknek válaszaik meglepnek, ’s még 
inkább érzelemnyilvánításaik; sóhajtva vall
juk meg magunknak: mi kár! nem fog élni! — 
Hlyen volt Leonie. Égő képzeterője Orsolya’ 
nevelése által jókor kiművelve, ’s atyjától 
egyetlen egy pontra vezéreltetve, néhanéha 
embererő fölötti túlfeszültség’ cliaracterét vé
vé föl.

Szíve és feje túlemelék korán ; e’ hajla
mok minden évvel növekvőnek ; a’nagytábor’ 
minden liarczjelentése magasítá lelkesülését. 
Lépésről lépésre követé a’ császárt. Először 
csak gyermeki vonzalom volt ez, később 
szenvedély lön belőle , melly annál lángolóbb 
leve, minél szokatlanabb volt. A’ liarcztér 
volt az ür, mellyben élte mozgott. A’ szegény 
gyermek! Nem volt anyja, ki vele istenről

mulatozhatnék, 's atyja nem ismere mást, 
mint Napóleont!

A’ Maria Luizávali menyekző’ alkalmával 
halt meg Orsolya. Azon perez vala, midőn 
Leonienek legnagyobb szüksége volt rá , mi
kor iidves intésekkel ismét jóvá tehette volna 
a’ roszat, mit gyöngéd szíve, akarata ellen, 
okozott. Végre átlátta rósz tanítása’ előmene
teleit, de most már későn. Nem vala képes 
elkezdett müvét megjavítni. Utósó szavai imád
ság voltak növendéke’ boldogságáért, imád
ság, élte’ nyugalmaért. Pillanthatott Orsolya 
a’jövőbe? Átlátni a’fellegeket, mik azt gyön
ge szemeinktől elfödik?

Míazinczy Gálkor.
(V ége következik.)

M agyar já téksx ín i krónika.

Sept. 30. Először: Á l o m - é l e t ,  vagya’ párisi 
szép hímvarrónő. Színjáték 4 felv. Franz József után 
fordította Komlóssy Ferencz. — Markitta, hímvarrónő 
(Déryné), kibe egy asztalos legény szerelmes, nagyra- 
vágyásból , mert egy marquis (egyébiránt hamis já t
szó) is já r  utána, elutasítja az asztalos legényt, de 
ki mind a’ mellett másnap a’ feleletért eljőni Ígérke
zik. Markitta’ anyjához imádkozik lefekvés előtt ál
dásért ’s ez abban á l l , hogy egész sorsát megálmod
ja : eleinte dús pazarló, utóbb mindig alább alább 
szállva vég ínségre jutna, midőn fölébred az asztalos 
legény’ zörgésére, kit ekkor természetesen' igen szí
vesen fogad. Hogy az álomból a’ közönség is lásson 
valamit, Markittának magának kell azt eljátszani, a’ 
hozzá tartozókkal együtt, mi egy kissé vakmerő fo
gás; de ha magunkat rajta egyszer túl tettük, a’ mű 
elég érdekes, vagy inkább tanulságos az érdek’ ro
vására. Az előadás jó . V*.

Octob. 1. M a r ó t  bán . A’ mai előadást az el- 
hanyaglottak közé lehet számítani. Színészeinktől még 
nem igen lehet várni, hogy az eredeti darabokat, ki
vált a’ mélyebb characterűeket, magoknak a’ szerzők
nek megelégedésére adják , vagy ha történt is már 
illyesmi, vak szerencsének kell tulajdonítani. A’szer
zők’ lelkében olly élénken van minden kép, gondolat, 
szó és annak bélyegző kifejezése ; ezeket meglelkesí
teni csak olly színész képes, ki a’ miinek leikébe 
hatott. A’ mi szinészeink, egykettőt kivéve, ritkán 
tudnak a’ darabból többet mint saját szerepeiket, sőt 
némellyik még ezt sem, ’s hogyan lehessen aztán így 
minden színt, árnyéklatot, helyezetet felfogni, nem 
képzelhetem; ez valódi tündérség volna! Egy részben 
szinészeink magok , de főkép a’ körülmények ennek 
okai. Nálunk magok a’ rendezők , kiknek hivatalos 
tisztük volna, sem ismerik jól a’ darabokat, hanem 
csak szaggatva, töredékesen, mit azon sok hiba bizo
nyít , mellyet a’ darab’ mechanicai előadásához tarto
zókban tapasztalunk. A’ művészet’ épületére felette 
kevés történik, felette kevés előkészületek vannak és 
lehettek mind eddig. A’ részvényes társaság minden 
tiszteletünket érdemli: de az mind eddig pénz-erején 
és (tegyük hozzá) s z e l l e m i  erején is fölül van, hogy 
a’ művészetre nézve több ügyelet legyen ; e’ czélra or
szágos segedelem, és másképen alakított igazgatás kell 
mint a’ mostani. De visszatérek tárgyamhoz. Nem kö
vetelem azt , mint mondám, színészeinktől, hogy , mi
dőn Marót bánt adják, Vörösmartyt, vagy midőn Ador
jánok ’s Jenőket, Jósikát elégítsék ki játékaikkal, de 
annyit teljes igazsággal követelhetek , hogy a’ néző-
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k e l , kik mélyebben nem ismerik a’ darabot és csak 
szembeötlő hibákat láthatnak, elégítsék ki. A’ mai 
előadásban a’ szerepek jó l voltak betanulva, de hibá
zott a’ kedv, a’ lé lek , meliy a’ többi előadásokat e- 
inelte. Úgy látszott, mintha szinészeinknek valami ba
jok volna, mintha leikök nem volna a’ színpadon. E- 
zeu kívül sok dísztelen hiba botránkoztatott: e l ő 
s z ö r ,  Haszán’ serege, kiknek urokat be kellene vár
ni , keresztül szaladt a’ színpadon, mielőtt az bejött ’s 
uagy ügygyei bajjal téríttetett vissza. Haszánnak sem 
kelle olly soká késnie; ő az utolsókkal már bejöhet, 
de szólnia csak a’ megállapodás után kell. M á s o d- 
s z o r ,  Maróinak a’ sírboltban észrevétlenül kellene 
hátul egy sír megett állani ’s Bartha fényes ruhában 
(legalább köpönyegbe lehetett volna burkolva), a’ ka
tonasor’ végén kénytelen állni, mint valami tábornok. 
Minek ott az a’ sok katona és nép ? A’ csoport’ soka
ságát mindig a’ hely’ nagyságához kellene mérni. Ez 
a ’ rendező’ hanyagsága. H a r m a d s z o r ,  Bartha be
szélni kezd a’ sírboltban mielőtt a’ nép kitakorod- 
nék. Ez már azért sem jó , mert a’ színésznek ügyelni 
k e l l , hogy megértessék ’s nehogy mozgások vagy épen 
katonai evolutiók által a’ ügyelem félre fordíttassék. 
Marót akkor szól csak , midőn mind eltakarodtak, ’s 
csend van : ,,Ez hát a’ vég a’ mellyért fáradunk !“  
N e g y e d s z e r ,  Lendvaynak (Bőd) ki kellett vol
na hivatni, ’s nem hivatott csak igen későn , ’s így 
későbben térhetvén vissza, következett, hogy ö t ö d 
s z ö r ,  Bartha a’ sírboltban e’ szavakat: „Sze
rencsés vőlegény, elő, elő itt vau menyasszo
nyod !“  a’ színfalaknak mondja e l , mert a’ vőlegény 
(Bőd) mégnem volt jelen. H a t o d s z o r  szinte elké- 

**• sett Leudvay , midőn Bartha ezen szavakat mondja : 
„És ő is (Bőd) isten’ képe“  stb. Ezeket nem lehet 
ugyan óriási hibáknak mondani, de az előadást fo
nákká teszik, ’s illyen apró hibákkal a’ legjobb dara
bot is felforgathatni. Még néhány jegyzést: A’ sírbolt 
több koporsót ’s gyász decoratiót kíván, különben ezen 
szavak: „Ti rég elhamvadt ősök’ árnyai!“ igen ro- 
szül hangzanak az üres teremben. Továbbá e’ szavak: 
,Ti drága ősök mit néztek le rám ?“ nem csak apró, 

hanem egypár nagy képpel is ékített teremet kívánná
nak ; különben is illyen teremre többször lehetne szük
ség a’ magyar darabokban, raellyek talán csak megér- 
demlenék a’ pártoltatást mig sokszor fordított paródi
ákra olly gazdagon készülnek a’ díszítmények.

Octob. 2. Bérletszünéssel: B e a t r i c e  di  Te n -  
d a. Schodelné mint vendég. Számos néző.

Octob. 3. P ó k a i a k másodszor. Igen kevés néző.
Octob. 4. Jansa’ n a g y  h a n g v e r s e n y e ,  rnelly- 

uek számai következők voltak: 1) Bájsíp’ ouverturája; 
2) Hegedű concert' adagiója és fináléja; szerzé és 
előadá Jansa; 3) „K ét álom“  ezimii dal ,  két hangra 
zongora és két violoncello kísérettel; elöadák: Scho
delné, Couti, E rkel, Schlesinger és W eindl; 4) Vál
tozatok fuvolán nemzeti themára; szerzetté Rosenkranz 
József, előadá Doppler Ferencz ; 5) Phantasia és vál
tozatok magyar motiv felett zongora- és hegedűre, 
szerzé Erkel , a’ színházi hangászkar-igazgató , elö- 
adá Jansa, és a’ szerző. — A’ negyedik szám legtöbb 
tetszést n y ert; a’ 3dik, bár mi jól volt is exequálva, 
nem igen hatott. A’ hangversenyt amaz ismeretes víg
já té k : K a s t é l y  az  o r s z á g ú t o n  előzte meg, 
mellyben Bartha és Kovácsáé kitűnő szerencsével 
szoktak játszani ’s ma is jelesen vivék szerepeiket. 
Bartha a’ koldus-énekkel kissé túlzott, azonban ubi 
plura nitent.... Néző, Schodelné és Jansa’ daczára is, 
feltunőleg kevés , mit a’ rósz időnek tulajdonítanánk , 
ha nem tuduók, hogy a’ magyar közönségnek a' hang
versenyek nem igen kellenek. Emlékezem, a’ múlt télen

Schodelné és a’ derék vadászkürtös Lewy léptek fel 
egy illy hangversenyben egész a’ botráukozásig kevés 
néző előtt. '  3 5 .

E  f/ y  r> e l e  ff.
— Individualitás. — A’ literatura’ átmeneti 

korszakaiban, gyakran nagy költői elmék merülnek 
fö l, kik egy valódilag teremtő genius’ tavaszerejétől 
lelkesülten, a ’ kornak új irányt vélnek adni; sok kor
társaikat folgyulasztják , hatalmasan megkapják — ’s 
ez megharczolhatlan érdemök — de csak rövid időre; 
végre csodálkozással lá tjuk , hogy csalatkozunk, ’s 
hogy ők tulajdonlag csak elmúlt költeményekre vagy 
eszmékre veiének ú j , tarka öltönyt. Ók csak egy új 
korszak’ elöjárói. Leginkább álhatlanságukon ismerni 
meg. A’ nap istenük ; szolgálatától el nem szakadhat
nak. Minden valódi genius csak az által lesz n a g y 
s z e r ű  i n d i v i d u a l i t á s ,  hogy szilárd eszme-köz
pontja van, miből minden egyéb gondolata tarka ku- 
lonféleségben ragyog k i, mitől mintegy tápokat ve
szik. Csak illy szellem hathat tartósan korára ’s ez 
által az utóvilágára. E’ központ Herderben m i n d e n t  
á t ö l e l ő  e m b e r i s é g s z e r e l e m  vala, humanitás, 
a’ szó’ leguemesb értelmében; ő kereste és meglelé a’ 
valódi emberit még az emberszellem’ legcsodásb lep- 
lezeteiben i s ; Schillernél Kant’ tanítmánya’ s z e -  
m é l y l e g i  i d e á l i s m u s a ;  Goethénél buzgó, k i -  
t ű r ő  s z e r e l e m  a’ t e r m é s z e t  i r á n t .  Néhány 
újabb valami egészen újat h isz, hogy fele ; de hajó i 
szemügyre veszszük, régismert, soha meg nem har- 
czolt dolog, mi csak új módon mondva el, tán jobban 
emeltetik ki , mint azelőtt. így lön e’ szó: i n d i v i 
d u a l !  t a sí, divatszóvá; igen sokan hisz-k , hogy 
kizárólag ez elsőség’ birtokában vannak. De minden 
valóban nagy költész, Homer, Aeschylos és Aristo- 
phanestől, Dante, Shakespeare és Gótheig, individua
litás volt újabb értelemben. Azoknak, kik e’ szót ál
landón szájukban hordják, meg kellene gondolniok, hogy 
a’ legelső kívánat individualitásra : nem ide-odainganí 
véleménytele korban, nem engedni ide-odahányatást a’ 
különféle világtájakból fúvó szelektől, nem cserélni, 
öltönyökként, a’ nézeteket. — Az újabb német lite
ratura’ haladása inkább a’ nyelv’ haladásának mond
ható , mint az eszmékének; a ’ styl’ elébbi nehézkes
sége’ ’s szárazsága’ helyébe, könnyűség ’s élő kép
gazdagság lépe , elébbi eredeti szellemeink’ súlyos 
aranyrúdai csinos aranypénzekké alakíttattak , ’s igen 
élénken folynak literatúrai közlekedésben. De novel- 
laköltöink legfölebb elmélkedésekig ’s költői helyze
tekig érnek ; szilárd characterfestés ritka ; miért a’ 
dráma kopáron fekszik. Szép képeket tudnak festeni, 
’s a’ szívhúrokból a’ legmélyebb jelentésű ’s tetszőbb 
hangokat kicsalni, de szobrot vésözni nem. (Glaser.)

— Antomarclii emlékiratai. — Egy an
gol lap azon igen érdekes tudósítást ad ja, hogy dr. 
Antomarchi, Napoleon császár’ orvosa Szent-Ilonán , 
ki april. 3d. st. Jagoban, Cuba szigetben meghala, 
örököseinek emlékiratokat hagya, mik fönséges be
tege’ fogságáról nevezetes ’s még ismeretlen részle
tekkel telvék. Cobbet, londoni könyváros , t í z e z e r  
font sterlinget *) igére a’ kéziratért.

— Angol dráma. — Sheridan Knowles, a’
nevezetes angol színköltő, emlékiratot nyújta Viktoria 
királynőnek, mellyben k é r i, legyen kegygyei az an
gol nemzeti dráma iránt, ’s módokat terjeszt f ö l , a’ 
magasb drámát mély sulyedéséböl ismét fölemelni. — 
És a’ magyar színpad, . . . . ! Oh, Tündér Ilona, oh 
Garabonczás d iák! . . . S z e r é n y t .

• )  Csak s zázeze r  pengő forin t.

Az A thenacumból hetenként kétszer, úgymint csütörtökön és vasárnap, jelenik meg egy egy ív ; társából, a ’ Figyelmezőből, minden kedden 
egy ív . A ra a’ kettőnek helyben kihordással 5 ft. cp. ; postán , nyom tatott boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. — Velinpcldányok félévenként 
két forinttal drágábbak. — Évnegyedenként is válthatni példányt a ft. 3o k r., postán 5 fltal. K iadó-hivatal P e s te n , Zöldfa-útcza,

Jankovics-ház 2 6 7 . szám, első emelet.
■  • .  .1

Syoiuatik (Eudáu , a’ magyar Uir. egyetem’ betűivel.
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E s x m ek
Magyarország’ tllrténeteinek phtloso- 

pliiújálioz,

I V.  I D Ő S Z A K .

A’ nemzetiség’ reactioja, II. András’s az aranybulla. 

1204—1235.
Midőn II. András királyi székre emelte

te tt, negyedik századát kezdte élni a’ ma
gyar nemzet Európában. Három első száza
dában önmaga ’s szomszédi ellen, fegyverrel 
’s cselszövényekkel, hadakozni meg nem szűnt, 
’s ezen vitából csak a’ nemzetiség lépett ki 
sérthetetlenül, minden egyéb hatalom meg
töretett, minden nagyság porba hullt, min
den egyes kar’ ereje romokba dőlt. A’ ma
gyarok’ kirekesztő uralkodását ledönté a’jö
vevények’ megajándékoztatása , az ásiai elő
ítéletekkel elenyésztek az ősi szokások a’ 
kereszténység’ világa előtt, német ész ’s erő, 
a’ püspökök ’s vitézek, tolák ki a’ törzsök- 
fejek’ unokáit a’ királyi tanácsból, az aradi 
gyűlésben folyt vér elkülönzé a’ királyt a’ 
magas aristocratiától, az idegenek’ hatalmát 
a’ nemzet’ mindig éber boszúja féken tartá, 
’s az egyházi rend’ tekintete egyes tagjai

nak dőzsölésében ’s czivakodásaiban elfojía- 
tott. A’király lett mind ezen hatalmak’ örö
köse, kinek tekintete főkép a’ görög befo
lyás alatt nőttön nőtt, ’s Imre alatt egész 
sereggel felért. De épen ezen elkülönözött 
magas állásaiéit aláztatásának fő oka, mert 
kik a’ hatalomban részesülnek, veszélykor 
védik; Magyarországban pedig, midőn And
rásnak gyávasága ’s következeden pazarlása 
a’ haza’jólétét megrendítő, nem létezett töb
bé semmi egyes hatalom, mellyre támaszkod
va a’ királyi tekintet új fényre derülne, ’s 
így kénytelenséggé lett a’ szükséges reorga- 
nisátiónak szélesebb alapot adni ; a’ nemzet’ 
szabadságát, — így eredett a’ híres arany
bulla.

Mig Magyarországban a’ szabadság’ pal
ládiumának kivívása vér nélkül sikerül, egész 
Európában nevezetes mozgalmakat látunk , ’s 
egy pillanat reájok következménydús azon 
viszony’ megfejtésére, mellyben a’ magyar 
szabadságlevél a’ civilisált nemzetek’ törté
neteivel áll. A’ keleti császárságban , melly- 
nek befolyása Magyarországban a’ királyi te
kintetet nevelte, ’s rnelly nélkül a’ feudalis- 
nuis két századdal elébb, mint tettleg bekü- 
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vetkezett, hozzánk heliozatik, ’s így mé
lyekben gyökerezve, a’ nemzeti kifejlődés
nek különböző irányt ad, a’ határtalan csá
szári méltóság megszűntette a’ nemzet’ min
den rugékonyságát, az ország csak a’ csá
szárok’ személyességében találta erejét, ’s 
azért kevéssel a’ nagytervű Mánuel után, 
első megtámadásra egy nyugoti kalandorcso
port’ kezeibe került, mutatván a’ magyarok
nak a’ határtalan uralkodások’ végét. A’ nyú- 
goti császárságban ellenben a’ liohenstaufi 
felséges ház, ’s ebben a’ középkor’ legvité
zebb lelkű ’s legfellengöbb szellemű férfiai 
I. és II. Fridrik, sem víhatja ki a’ császári 
hatalom’ felsőbbségét a’ pápa által támoga
tott feudális herczegek ’s szabad városegye
sületek felett, hol az újkori szabadság’ első 
csirái mutatkoztak, olly alakban, melly a’ 
birodalom’ egységét veszélyeztette, melly ál
tatok elvtelenebb uralkodók alatt tettleg el 
is enyésztetett. Francziaországban az ellen
kező történt, hol független lierczegségek a’ 
feudális könnyű függés által egy országgá 
alakulnak, Capet Hugótól IX. Lajosig, mi
dőn az erőteljes királyok elébb cselszövé- 
nyekkel ’s hatalom, később ígazságszeretet 
’s egyenes jámborság által a’ monarchiát e- 
rősítik, Spanyolország’ több királyságaiban 
feudalismus ’s régi szabadság korlátozza kü- 
lönbözőleg a’ királyokat, ’s a’ mórok elleni 
harcz ’s az ország’ visszafoglalása komolyabb 
irányt ád az egész nemzetnek, minthogy fe
jedelmeivel hosszabb czivódásokba ereszked
hetnék, kiknek hatalma minden új hódítás
sal természetesen nőtt. — ’S míg így a’ fe
jedelmek egész Európában hatalmok’ korlá
táit tágítani igyekeznek, ezen mozgalmak 
csak Angliában végződnek úgy, mint Ma
gyarországban , a’ köz szabadság’ megalapí
tásával, bár nagy pusztítás és vérontás után. 
A’ hódító Vilmos elfoglalta normanjaival a’ 
szigetországot Kálmán’ idejében, a’ régi sza
badság’ helyébe feudalisinust hozván. A’ bé- 
kétlen szász nép’ elnyomatása ’s rendszeres 
kiszivatása, és a’ hatalmasabb bárók’ alázá- 
s a , volt a’ plantageneti ház’ véres politicája, 
míg János, olly pazarló ’s oily gyenge mint 
a’ magyar András, a’ fegyveresen ellene fel
kelt bárók által kényszerítteték megerősíte
ni, királyi levéllel, az ország’ szabadságát.

András, ki mint herczeg, háromszor e

melte fegyverét királyi bátyja ellen, még is 
jámbor lelkületű vol t , de érezve gyengesé
gét, Gertrud feleségére támaszkodott, kinél 
az asszonyi változékony önkény férfias me
részséggel párosult. A’ király, kormányzá
sa’ kezdetén, a’ lengyel, halicsi ’s orosz za
varokban vett részt, hol a’ háborúk ’s ural
kodók egymást űzték, ’s az ingadozó királyi 
székek magyar vitézség által tartattak fenn. 
De a’ nemzeti erő’ ezen pazarlása ’s a’ folyt 
magyar vér, nem hagytak maradó követke
zést , sőt önérzést sem valának képesek éb
reszteni a’ királyban, ki minden kétes eset
ben mindjárt panaszokkal ’s kérelmekkel a’ 
római székhez folyamodott, ’s a’ pápa, 
hatalma’ ezen kiterjedésének biztosításául, 
néha ollyanokban is engedett András’ kíván
ságának, mellyeknek helytelenségét átlátta, 
így Bertoldot, a’ királyné’ testvérét, egy a’ 
nemzet által u tá lt, a’ királytól ajándékokkal 
tetézett fiatal embert, több megtagadó , sőt 
dorgáló levél után, végre még is kalocsai ér
seknek kinevezte , nem gyanítván , hogy ez 
által a’ népnél többet veszt, mint a’ király
nál nyer, felejtve a’ nagy Hildebrand’ alap
elvét, ki a’ hierarchiát a’nép’ syinpathiájára 
’s az egyházi rend’ személyeinek tekintetére 
’s feddhetetlen életére épité. Ezen kineve
zés nehéz csapás volt, az egyházi rend’ 
erőllenedő tekintetére; Bertoldot egy nép
csoport megtámadd, ’s a’ bűnösök’ III. In- 
cze általi excommunicatiója hatás nélkül 
elhangzott. A’ király meg nem szűnt az 
alatt meggondolatlan bőkezűséggel adomá
nyokat kiosztani, királyi jövedelmeket el
ajándékozni, ’s fényes, a’ jövedelmekhez 
aránytalan, pompát űzni; a’ kormányzás
ban még akkor is legnagyobb részt ha
gyott Gertrud feleségének, midőn egy fel
fedezett összeesküvés a’ nemzetnek iránta 
meghűlő indúlatát bizonyította. A’ királyné’ 
megöletése volt ezeknek következése, kiben 
az ország, szegénységének ’s nyomott álla
potának okát gyanította.

Nevezetes volt ezen időben Európának 
vallásos állapotja. Ábránd hatotta át a’nyű
göt’ nemzeteit, mellyek Spanyolországtól a* 
byzanczi császárságig seregenként a’ kelet’ 
forró halálöleléseibe rohantak, míg messze, 
China’ szélein, új zivatar tornyosodott felet
tük,  melly mind a’ kettőnek veszélyét kebe
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lében rejté. Egy nemzet sem vonhatta el 
magát az ábránd’ örvényétől, ’s András, ki 
most Jolantát a’ byzanczi latin császár’ leg
közelebbi vérét, hitveséül választotta, már 
ezen rokonságnál fogva is kénytelen volt a’ 
küzdő pályára lépni, ’s a’ világ’ zajában 
részt venni. Miután második flát Kálmánt 
Gácsországban fejedelemnek behelyezte, ’s 
a’ veszprémi püspök ’s esztergomi érsek’ vi
táját a’ koronázás’ joga iránt, mint elébb 
már több püspökök közti kérdéseket, a’ pá
pa’ ítélete alá terjesztette, régi keresztfoga
dalmának teljesítésére készült. 1217-ben a’ 
pénzérték’ kisebbítésével, a’ jobbnak roszab- 
bali felcserélésével ’s a’ veszprémi egyház’ 
kincseinek önkényes elvételével elegendő 
pénzt gyiijtvén, fiinak indúlt, János eszter
gami érseket hagyván helyetteséül. Szerfe- 
letti adományok jegyzik ú tjá t, mellyen Spa- 
latroig jö tt, honnét hajón Ptolemaisba ment. 
A’ szent földön inkább áhítatos kalandor mint 
ellenséges király, Tábor’ hegyének haszon
talan ostromlása után, rövid betegeskedése’ 
következésében, mellyeí méregnek tulajdoní
tott, visszatért, mind a’ négy nemzettel, 
mellyek akkor a’ byzanczi bársony’ foltjait 
bírták, szövetségbe lépve, az iconiumi sul- 
tánnak 's a’ vad bolgárfejedelemnek a’ ke
reszténység’ ’s latin szertartás’ felvételének 
feltétele alatt, két leányát ígérte, fiait a’ la
tin armeniai király’, ’s Laskaris Tódor görög 
császár’ leányaival eljegyezve.

Hazajötténél András mindent a’ legna
gyobb zavarban talált. Gácsorszából el volt 
fia Kálmán űzve, a’ ineghasonlott egy
házi rend’ tekintete csökkent, az ország- 
nagyok, királyi adományok mellett, ’s más u- 
takon, a’ megyék’ örökös birtokába jutottak, 
a’ zsidók ’s ismaeliták a’ különben is nyom- 
masztó kényszerített pénzváltás’ ürügye alatt 
iszonyú zsarolásokat követtek el, ’s a’ köz
nép Ölni kezdé a’ tized’ ’s királyi jövedel
mek’ beszedőit, — a’ kereszténységnek új 
eltipratásától lehetett félni. A’ király ezen 
zavar’ rendbeszedésére mitsem te tt , a’ jelen 
pillanatnak é l t , ’s a’ pápánál hasztalan pa
naszokra fakadott. Átlátá azonban fia a’ már 
megkoronázott Béla, ’s elég erőt érze ma
gában kivíni a’ haladó kor’ kívánságát. Ez 
Magyarországban is, mint egész Európában 
a’ kereszthadak után e g y  e r ő s  a’ n a g y o k 

t ó l  f ü g g e t l e n  k ö z é p  r e n d ’ a l k o t á s a  
v o l t ,  ’s a’ németeknél a’ polgári rend’ sza- 
badékait, Angliában minden birtokos’ (free
man) , hazánkban a’ kisebb birtokú nemesek’ 
szabadságainak biztosítását vivá ki. Ezen 
czél’ elérésére öt esztendeig kelle vínia Bé
lának atyja’ gyengesége, ’s a’ nagyok’ ár
mánykodásai ellen, elébb kérve, úgy köve
telve, végre fegyverrel fenyegetve, míg 1222- 
dikben az arany bulla a’ magyar szabadság
nak második talpköve lett. Béla’ felekeze- 
tének jelszava a’ pazarolva kiosztott királyi 
adományok’ visszavétele volt, mert András 
egész megyéket, ’s jövedelmeit ajándékoz- 
ga tta , mi által a’ várnemesség a’ nagyok’ 
hatósága alá juta, az ország’ védőinek szá
ma kisebbedett, ’s a’ jövedelmek’ csorbába- 
val a’ királyi kincstár’ szükségeinek fedezé
sére zsarolások ’s kisajtolások többé ki nem 
kerültetliettek. Érzé azonban Béla nemzeté
nek minden többi súlyait is, ’s az általa ki- 
eszközlött fő törvényünk a’ nemzet’ egy se
béről, egy osztályáról sem felejtkezett m eg, 
’s azért az ország’ akkori állapotának ’s Bé
la’ nemes gondolkozástának legélénkebb képe.

Először is, hogy az új rendszer a’ tör
téneti alapot ne nélkülözze, a’ törvény beve
zetésében minden szent István’ idejére ’s ren
deléseire vitetik vissza , ’s meghagyatik, 
hogy ezen király’ szent emléke, mint a’ nem
zet ’s király közti legfőbb kötelék, évenként 
a’ nemzet ’s fejedelem által ünnepeltessék, 
(I. ez.) így a’ nemesség’ fő szabadsága bizto- 
síttatik, hogy törvényes idézés ’s ítélet nél
kül személyében ’s javaiban ne liáborgattas- 
sék (II. III. XV, XXII. ez.). A’ német "földről 
beharapozó hűbér rendszer ellen hozatott a’ 
czikkely, melly a’ nemeseknek szabad ren
delkezését javaik iránt korlátlanul fenntartja 
(IV.). A’ királyok’ hadakozó szelleme tévé 
szükségessé a’ rendeléseket, hogy a’ nemes
ség csak az ország’ határain innen kötelez- 
tessék tulajdon költségein katonáskodni, kül
földön zsoldot kapván a’ királytól, ’s a’ had
ban elestek’ vérei jutalmaztassanak meg (VII. 
és X.). Több czikkely szabja meg a’ bírák’ 
’s országnagyok’ hatóságát, megszünteti zsa
rolásaikat, ’s tiltja őket a’ megitélteket vé
deni ’s több hivatalt egyszerre viselni. (V.
VIII. IX. XIV. XXVIII. XXIX. XXX.) Az 
egyházi dézmák’ szabályoztatása után (XX.
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XXI.) a’ király’ jövedelmei, hova a’ pénzbe- 
váltás is tartozik, megliatároztatnak , (XXIII. 
XXVII. és XXIX.) az özvegyek, parasztok, 
idegfenek italomba vétetnek (XII. XIII. XIX.), 
az utolsók azon óvással, hogy hivatalokat 
csak az országf’ meghagyásával viselhesse
nek, (XI.) külföldre adományok adassanak, 
az adottak visszaváltathatnak (XXVI.), zsidók 
’s ismaeliták a’ pénzváltási, adószedési és 
sóhivatalokból kizáratnak, egész vármegyék’ 
ajándéka megszűntetik (XVI.), de valódi ér
demért nyert adományok’ elkobozíatása til- 
tatik (XVII.). Az alattvalók’ ügyeit mind a’ 
két királyitéli, függetlenül egymástól. (XVIII.) 
Ezek a’ híres arany bulla’ czikjei, menyek
nek biztosításául a’ végszóban az egyházi ’s 
nemesi rendnek ellenállliatási jog adatik. — 
Bélának ’s az általa képviselt kisbirtokú ne
mességnek hazafisága ’s bölcsesége még vi
lágosabban tűnik ki, ha ezen határozatokat 
az egykorú angol nagy szabadságlevél’ 72. 
czikjeivel összehasonlítjuk, mert ismét lá- 
tandjuk, hogy bennük a’ kor’ kívánságai a’ 
nemzetiséggel legszerencsésebb arányba he- 
lyezvék. — A’ nemesek’ (freeman ugyan szé
lesebb értelmű, de alig fordítható) szabadsá
ga , a’ király’ ’s országnagyok’ zsarolásainak 
megszüntetése, az idegenek’ elő nem moz- 
díthatása ’s az ellenállási jo g , mellyet ez 
időben még Arragonban is ’s Castiliában (Fran- 
cziaországban kopasz Károly alatt) találjuk, 
mind a’ két nemzet’ szabadságlevelében visz- 
szakerűl, de az angoloknál még nagyobb fi
gyelmet gerjesztett a’ liübérrendszer’ ’s tar
tozásainak szorosabb meghatározása, melly 
13 czikkely által biztosíttatik, míg arany 
bullánkban a’ javak iránt a’ szabad rendel
kezés fentartatik. Két czikkely tartja fenn 
ott az egyház’ szabadságait (nálunk ez III. 
István’ szabadságlevele által történt); kettő 
tiltja, hogy az igazságkiszolgáltatás pénzért 
vásároltassák; az elkobzott jószágok’ visz- 
szaadását négy Ígéri; kettő biztosítja a’ ke
reskedő idegent; egy egész országszerte egy- 
arányú mértéket szab; három adósságbeli 
kérdéseket rendez e l ; egy a’ városok’ sza- 
badítékait biztosítja, végre a’ törvénykezési 
módot szabja meg, ’s a’ visszaélések’ meg- 
vizsgáltatását rendeli. Mind ezekből látszik, 
hogy a’ feudális szellem, melly benne leng, 
különbözteti meg leginkább a’ magyar fő tör
vénytől, parasztról említés nem tétetik, de

helyette a’ városok’ ’s kereskedés’ gyarapo
dása mozdíttatik elő. Következményei sem 
egyformák a’ két országban, míg általa az 
angol népbe új lélek öntetett, addig Magyar- 
országban fő hivatalosok, ’s különösen Die
nes a’ nádor és Sámuel a’ tárnok, meg nem 
szűntek számtalan akadályokat előteremteni 
Béla’ követeléseinek ’s az arany bulla’ telje
sítésének elhalasztására. A’ királyfi azonban 
az egyházi rendre is támaszkodott, mellynek 
adományleveleit kérdőbe sem vette, ’s a’ két fő 
hivatalosok’ minden mesterkedései mellett is, 
vele vitába nem jött. Sőt a’ király’ kétszeres 
táborozása Gácsországba, Kálmán’ behelye
zése végett, Bélának majd Horvátországba, 
majd a’ tiszai részekbe, majd Erdélybe való 
áttétele, mert az ifjabb királyság folytatta 
most a’ régibb lierczegség’ szerepét, a’ pa- 
tarenusok ’s bolgárok elleni keresztháborús
kodások ’s a’ cselszövények, mellyek az if
jabb királyt szeretett nejétől elszakasztani 
czéloztak, sem rendíthették meg Bélának 
sziklaszilárd feltételét a’ szerfeletti adomá
nyokat visszavenni. Kivítta ő 123t-ben az 
arany szabadságlevél’ megerősítését, melly- 
ben a’ derűs némelly kedvezéseket, az esz
tergami érsek hatalmat nyert a’ királyt a’ 
törvény’ meg nem tartása’ esetében excom- 
municáltatni, melly hatalommal egy évvel ké
sőbb az érsek élvén, a’ királyon ’s család
ján kiviil az egész országot, ’s név szerint 
Dienest és Sámuelt egyházi átok alá vetet
te. Elhalasztatott ugyan ezen tilalom’ ’s az 
egyházi rend’ tekintete a’ népnél siilyedett, ’s 
minthogy ez a’ királyfi által meg nem tá
masztatott, a' nép a’ püspököket ’s papokat 
gyalázni kezdé. András király’ méltóságá
nak megsértését a’ pápának bepanaszolta, 
kinek eszközlésére még egy szerződés jött 
közbe 1233-han, mellyben az egyházi rend’ 
minden birtoka megerősíttetik, a’ zsidók ’s 
ismaeliták ellen szigorú rendszabások hozat
nak , ’s a’ pápa’ részéről is a’ szerfeletti a- 
dományok’ visszavétele lielybeliagyatik, ’s a’ 
királynak kötelességgé tétetik. De az or
szágnagyok még mindig fel nem hagytak 
cselszövényeikkel, ’s a’ király’ öregségemi- 
att halálát bekövetkezni látván, privát hasz
nok’ megtartására a’ nemzetiséget is felál
dozni készek, Fridriket, az austriai hercze- 
get, kínálák meg a’ koronával. Ezen ármány
kodások’ felfedeztetése háborút következte-
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H ajnalcsillag .
Keletnek ormain 
Szelíd ég’ bájkörén 
Egy kisded csillagot 
Ragyogni látok én ,
’S mosolygva hirdeti 
Viruló hon fe le tt,
Hogy a’ mély és sötét 
Álomnak vége lett.

És meddig fénye hat,
Elkezd korányiam,
És kelnek emberek,
Nagy nemzet’ tag ja i, 
Köszöntni a’ korányt 
Aranysugárival,
Az őket biztatót 
Ég’ új áldásival.

Hazám, magyarhaza.1 

Szelíd eged’ körén,
A’ kisded csillagot 
Feletted látom én ,
’S idvezli szívem is 
A’ hajnalcsillagot,
Melly regged’ alkonyán 
ígér dicsőbb napot.

Spetukó Gáspár.

Napóleon' m enyasszonya.
Franezia novella. 

l(Víge)

E’ vesztés először hag-yá Leoniet szüle
tése  óta egyedül a’ fájdalommal. Sejté az t ,  
de éles hegye soha sem repeszté még el ifjú 
szivét. De milly különböző a’ képzelt bú a ’ 
való fájdalom tól! Akaratunk ellen álmodott 
baleseteknél mindig m egtartunk kevés re 
m ényt ; bár mennyire elrejtezzék i s , mindig 
fölfedezzük; őszvirág a z , elhullt levelek alá 
tem etett. A’ kö ltészet mindent megiitlvezít. 
D e valódi k é tség b eesés , igaz és hatalm as, 
a ’ h a lá l; ez é rcz fa l, melly bennünket min
dentől, a ’ mit szeretünk, elzár, minden e- 
rőnk romba tö r ik ! Ez tévé őt bizatlanná.

Ő most egyedül v a la ; atyja olly kevés
sé é r té ; napokon át tévelyge a’ mezőkön. 
Azon dicstele beszélyek, mik gyermekkora’ 
örömeit tevék, most kiállhatlanok lőnek. Úgy

fosték neki a’ lió d itó t, a’ mint v o lt, durva
ságával, i>rosai beszédével; ésm illy máskép 
látta öt! Néhány pompázó beszédm ódonkül, 
mit gyakran ism ételteié magfának, semmi sem 
látszék rá  érdemesnek. Ő több volt szemé
b en , mint az Iliás’ h ő se , ő keresztény liős 
vala. M inden, mit a’ vallásból tu d o tt, e’ kü
lönös monomaniával forrt össze. Lelkében 
csak egy oltár v a la , ’s a rra  is ten t, a’ te
rem töt, ’s Napóleont teve. Szerette is ten t, 
m ert öt császárrá  te t te ,  m ert védte ő t ;  há
lá t monda neki azon kegyért, mellyel e lá
rasztó, ’s csengésekkel ostromlotta v a la , lia 
Napoleon szerencsétlen volt volna.

G yakran, ha a’ Vienne’ partján ült, órá
ki gr siilyede ez őrült álmodozásokba. Áttevő 
m agát a’ fényes császárudvarba; büszkeség- 
gfel nézte azon férfiút, kit minden im ádott, 
k i fejedelmeket te rem te , ’s királypálczákat 
tördele , porba liajtá előtte homlokát, elva- 
kítva fenségétől. ’S aztán szánakozó pillan
tá s t vete azon n ő re , ki trónjában osztozék; 
soha gondolata sem szökkent föl szivében a’ 
féltékenységnek; e’ hölgy a’ császárnő volt, 
a ’ császár’ neje a ’ világ előtt. Lelke idegen 
vala Napoleon’ lelkének , ’s rá  nézve veszve 
a ’ másik é le tb en ; akkor kellett aztán Leo- 
nie’ szerepének kezdődnie. Isten Napoleon’ 
menyasszonyának határzá  őt az égben; azért 
tévé világra, hogy Napóleont imáival köves
se , védje ’s megelőzze az örök’ lábaihoz; 
ott ő választandja helyét mindenek’ fö lébe, 
’s angyalszárnyakkal árnyékolandja; ő fog 
lebegni lialálfekve fö lö tt, ’s diadallal veendi 
e l , midőn az öröklétben ébrednie keilend. 
Ir t neki ’s m egszűnés nélkül beszélt vele. 
Hogy távol vala tő le , azon nem bánkódék; 
tud ta, hogy e’ földön nem látandja őt. Nem 
volt semmi veszély, a ’ mi miatta elrénűté 
vala ; ö az úr’ követe volt, ’s az úr védte 
ő t ; hiszen míg Leonie élt, különben is kel
le tt neki élni.

Valamíg atyja róla beszélt, észrevehet
ő n  mosolylyaí hallgatta szokott m agasztalá- 
sait. Soha nem mondá ki e’ szó t: Napoleon; 
lelkében ürzé m eg, mint szentséget. É jje l, 
ha a’ csillagok leragyogtak, kiildé égbe. Őt 
hallá a’ lég ’ suttogásában, őt lá tta  a ’ termé
szet’ fönnségében. E ’ név olly nagy vala e- 
lő tte , hogy csak a’ terem tés’ hangjai voltak 
érdemesek azt utána mondani.

Az oroszországi had alatt láthatólag fo-

te tt Austria e lle n , melly B éla’ terveit újra 
halasztotta, míg végre 1215-ben András m eg
halt.

Pulszley Ferenc#.
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tryott egészsége, ’s bizalma a’ császár’ sze
rencséjébe, követte ezt. Nem lepé meg sem
mi baleset; ő hitte azt. Az 1814’ eseményei ha
talmasan megkapák. Azon gondolat, hogy 
nincs többé honában, hogy. szenvede, kö- 
nyürt lehelitek belé, mit szégyenle, ő ,  ki 
angyalának mondá magát.

Leonie’ egészsége 1815ben sem javult. 
Egy sejtés azt mondá neki, hogy e’ vissza
térés egy balesettel több rá nézve; ’s ha 
atyja fölkiálta: mi még mind elkergetjük ő- 
ket! mély búval rázá fejét ’s eltitkolta kü- 
nveit.

A’ száznap után hírt vön a’ szentilonai 
fogságról, ’s most fejtőzék föl túlfeszültsége’ 
egész hatalma. Vőlegényével egy hajón hit
te magát, mellette ült; tökélyesen elf eledé, 
hol volt, ’s környe’ embereit — szóval: ö- 
rült lön! De őrültsége olly szelíd természe
tű vala, hogy senki sem gyanakodék rá. Sza
badon járkált. Szót sem intéze többé atyjá
hoz ’s Heslinhez; de kutyája’ kíséretében, 
kit Marengonnak neveze el, reggel elhagyá 
a’ házat ’s lement a’ folyamhoz.

E’ szép kis folyam neki a’ nagy oczeán 
lön; a’mi szürke ködös egünk, a’ hév föld
öv’ egévé ; nyomorú viharunk a’ meleg ég
alj’ orkánjává; a’ fűzek’ völgyébe álmodáma
gát. Egy kapával a’ császár’ kertében dol
gozók , mint mondá; néhanéha megállapodék, 
megtörlé homloka’ verítékét, ’s egy pillan
tását veté földalatti boldogságnak egy kép
re , mit az űrbe rajzola. Aztán ismeretlen 
módú dalokra zendűlt, csaknem érthetlen 
nyelven, hosszasan fecsegett, ’s válaszra lát- 
szék várakozni. Látták, miként a’ hegyös
vényre összetett karokkal halada föl, mintha 
valakinek gyámolúl akarna szolgálni; ’s gyor
san sietni előre, ’s néhanéha megállapodni, 
hogy szavával láthatlan társát tüzelje. A’ 
kutya’ ösztöne, ki mindenhová elköveté, cso- 
dálást érdemlő volt. Szemeit soha sem for- 
dítá el úrnőjéről, ’s előtte futosa, mintha az 
utat akarta volna neki megmutatni. Ha éj 
volt, ’s a’ lány hazamenetről nem gondolko
zók: Marengo addig ordíta, míg úrnőjéért 
nem jövének. Ágya előtt alvék, ’s nyugta
lan álmaiban épen azon gondossággal védte, 
mint kalandos sétáiban.

Lambert gyakran megleste gyermekét. 
Néha következő szavakat lialla, mik össze- 
füfwés nélkül töredeztek ki kebléből:

— Igen, igen, jól tudtam én, midőn a’ 
Tuilleriákban meglátogattalak, hogy az a* 
német hölgy csak a’ franczia birodalom’ ne
je  volt. Nem is rettegém őt, én, lelked' 
menyasszonya, kinek száműzésben kellett té
ged föllelni. Mért sajnálod koronádat ? Nem 
jobban leled itt magad? Nézzed, hogyan ra
gyognak a’ csillagok; így nem Párisban. Ott 
a’ te csillagod minden többit túlragyogd. 
Most elsötétedék; légy nyúgodt, én vissza
adom őt neked; tudom, hol van. De mit a- 
karsz te még? Én olly nagyon szeretlek! 
Bennem fölleled őrsereged’, táborod’, -Fran- 
cziaország’ hűségét! —

Aztán néhány perczig liallgata.
— Te hálás vagy? és miért? Nem sor

som az? nem érteiT teremtetém én? ’s él
tem nem fiigg-e össze a’ tiéddel? — Nézzd, 
szép virágok! — Leszakasztandom őket ’s 
homlokövet (Diadem) csinálok neked belőlök. 
Nem nyomand annyira, mint a’ másik! —

Estve, ha helyén ü lt, a’ hírlapok’ fel
olvasásait hallgatta, ’s részvétlennek látszék, 
míg a’ Szentilona ’s Napoleon nevek ki nem 
mondattak. Akkor egészen figyelem lön , ’s 
ha az olvasásnak vége volt, lassan fölkele, 
hogy szobájába menjen, ’s igy szólt: holnap 
elmondom neki, a’ mit róla nyomattak.

Próbát tőnek, némi időig hírek nélkül 
hagyni; ’s ezek perczek valának, menyek
ben őrültsége veszélyessé leliete. Ismét ré- 
szesítni kellett a’ mindennapi felolvasások
ban , hogy nyugodt legyen.

A’ szerencsétlen Lambert minden nap 
közeledék hozzá, mielőtt fölkele. A’ leglá- 
gyabb nevekkel nevezte, ’s csókokkal ’s kö- 
nyekkel borítá el. A’ lány engedé, mert 
nem látta és nem hallá őt. Egyetlen gondo
lata volt: hogy sebesen fölkeli öltöznie, Na
póleont a’ fűzek’ völgyében üdvezelni. — 
Könnyen gondolhatni, hogy egészsége fo
gyott. Keveset evett ’s csaknem semmit sem 
alvék, ’s ez álomlázas forrongású volt, ’s 
nem erősítheté.

1821. január’ lén , daczára a’ hidegnek, 
lement a’ Vienne’ partjaira. Nagy számú kö
veket gyiijte ott, ’s kört alakíta belőlök ked- 
venczhelye körűi. Marengo közepébe feküdt 
’s szomorún nézdelé úrnőjét.

— Te is követendsz, mondá neki, de ez 
nem számodra van; az ő ’s az én számomra; 
ez testünk’ börtöne. Leikeink csakhamar ég
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hez rüpülendnek, hol egyesíltetni fognak. 
Igen, s ir , ez az én nászajándékom. Olly 
szép az! a’ lég olly tiszta; milly nyugaloin- 
mal lehellek! —

’S a’ mellett a’ hó olly nagyon esék, 
hogy pilléivel egészen elfödte. Nem vévé ész
re. Estve félig fagyotlan leiék.

Milly fájdalmas látmány, egy nemes te
remtményt eszétől megfosztva látni, lebuk
tatva azon fokról, hová isten lielyzé, ’s a- 
lább sűlyedni még az állatok’ ösztönénél is. 
Hasztalan keresék e’ szép homlokon az ész’ 
némi je lé t: a’ szemek kiégve, ’s az ajaknak 
nem vala többé mosolya. ’S hová lön a’ lé
lek ? Eltemetve marad e’ lelketlen anyag
ban , mit hasztalan ügyekszik áthatni ? vagy 
elhagyja az érzéketlen agyaghüvelyt, mi nél
küle semmire nem képes ? Azt hiszem , hogy 
azon lélek, ki így hagyja el hüvelyét, szo
rosnak leli barlangját; hiszem, hogy honába 
száll föl, hogy megszűnés nélkül zörg e’ 
fenséges kör’ küszöbén, ’s hogy az angyal 
e’ kiáltással űzi el: „Még nem! tűrj! vára
kozzál! ’s csak aztán térj meg ismét!“

Marengo’ ordítására emberek jövének; 
a’ boldogtalan ágyba viteték, honnan nem ke- 
le föl többé. — Május’ 1-én olly gyönge 
volt, hogy halálát várák. Tíz órakor reggel 
föl akart kelni, de igen gyenge vala.

El kell — monda — ,innen mennem! . . .  
Ez az óra . . .  különben megelőz, mert az i- 
döje is le járt!.. —

így beszélt soká csendesen; zavart be- 
beszédéből csak a’ Napoleon nevet lehete 
érteni. Ez volt végszava. ’S fölült fekvére 
’s feltárta karjait, mintha egy minden má
soknak láthatlan tárgyat akarna keblére ök
lelni. ’S aztán visszahullt, ’s szelíden, küz
dés nélkül nulla ki. Huszonhárom évű volt.

Két hónap múlva megtudáb, hogy a’ 
császár május’ 5-d. esti hat órakor Szentilo- 
nán meghala.

A’ két ősz harczfi egy keresztet tőnek 
a’ szegény Leonie’ sírjára. 'S  midőn aztán 
a’ magányt nem tíírheték tovább , helyt 
keresőnek az invalideknél, mit meg is nyer
tek.

Azért lepi fű az elpusztult erkélyt, azért 
zöldell moh a’ falakon, azért néni válaszol 
senki szavatokra, ha a’lakatlan Morand-kas- 
télyon átlépdeltek; ’s legkivált azért kap meg

benneteket kimondhatlan b ú , ’s azért siettek 
el olly gyorsan , imádságra olvadva telke
tekben.

K azinczy Gábor,

F ü r  ké te s  T a m á s *  le v e le z é s  énele  
folytatása.

II.
Tekintetes szerkesztőség! — Azon kéréssel, hogy 

méltóztassék azt lapjaiba felvenni, küldöm itt édes 
atyám’ levelét, mellyet ő egy szemtelen embernek a’ 
Rajzolatokban öregebb Furkács Tamás’ neve alatt meg
jelent és hozzám intézett levelére í r t ;  én részemről 
ezen ocsmány koholmányra épen nem akartam felelni: 
először, mert az csak a’ llajzolatokban jelent meg, 
’s másodszor, mivel azon levél’ szerzője maga is azt 
javasolja nekem „hadd a’ gazt gaznak11 ,• én tehát a’ 
jó tanácsot még illyen helyről is elfogadva, a' gazt 
gaznak hagyom, ’s a’ levélkoholó felől többé nem 
szólok, maradván a’ tekintetes [szerkesztőségnek ő- 
szinte tisztelője ifj. F u r k á c s  T a m á s  m. k.

Ö re g e b b  F u r le á c s  T a m á s '  le v e le
fiához Pestre.

Édes fiam! — Elég rút dolgokról értesítettél múlt
kori leveledben, óhajtottam volna, hogy első tapasz
talásaid kedvesebbek legyenek , hogy soha a’ magyar 
literatura’ évkönyveinek lapjait olly dísztelenségek ne 
mocskolnák, ’s mindenek felett, hogy olly néppel, 
millyek az általad leirt Don Quixote és czimborái, 
még álmodban se jöttél volna érintésbe. Igaz ugyan, 
hogy korodban természetes a’ harag és boszonkodás 
mindenre, a’ mi igaztalanság’ bélyegét viseli: korod
ban gyűlölni kell a’ tehetetlenséget, melly az irigy
séggel szövetségben mindenre képes, a’ mi alacson; 
igaz, hogy a’ melly dolgokat ’s kifejezéseket közlöt- 
té l, azok csak bicskások *) ’s részeg kanászok’ szá
jába illenek, hanem mire használta a’ ravaszság méltó 
haragodnak ezen kitörését, a r r a ,  hogy jó  becsüle
tes atyád’ nevét egy semmirekellő a’ Rajzolatok
ban bitorolni m erte, hogy nevem alatt téged feddeni 
’s rút nevekkel a’ világ előtt illetni nem p iru l, ’s ü - 
gyet és embereket vádol, kiket én tisztelek , ’s ismét 
ügyet ’s embereket véd , kiktől iszonyodom. ’S vég
re téged még alakossággal vádol, ’s állítja, hogy ma
gad sem mertél saját neved alatt fellépni. De ím itt 
fejtetőre bukkant ’s agyon csapta magát. Mert kér
dem: Ha ő igazán az öregebbik Furkács Tamás ’s a- 
tyád (mitől a’ jó ég őrizzen meg!), ki olly nem atyai, 
sőt nem is emberi hangon szól hozzád, vethet-e vi
lágos esztelenség nélkül álnevüséget szemedre, mi
dőn te Furkács név alattírsz? Vagy a’ fiú nem örök- 
li-e nevét az apától ? Lám! mi könnyű utói érni az 
álnokot! ’s a’ Rajzolatok’ szerkesztője minő szépen 
megválogatja lapjaiban a’ czikkelyeket, menyekben 
a’ rósz akaraton kívül még csak annyi ész sincs, 
hogy azt eltakarja. Az apa Furkács álnevüséggel vá
dolja ön fiát midőn ez magát Furkácsnak nevezi! Ez 
már együgyű tyúktól is sok volna, ehhez már igazán 
humoros fej kell. De legyen bár ki ezen levél’ ko- 
holója (a’ k i , hogy eléggé hitvány nem lehet, már 
ezen firkájából is kitetszik), megmondhatod a’ Rajzo
latok’ szerkesztőjének, hogy másszor minden hiába
való embertől levelet ne vegyen lapjaiba, mellyeknek

*) É n  a ’ b i c s k á s t  a '  R a j z o l a t o k b a n  o l v a s t a m  e l ő s z ö r  (1 . R a j z .  
» 8 5 6 .  I I .  6 4 .  s z á m . ) ,  h o l  e z e n  m ű v é s z i l e g  s z é p  e p i g r a m m a  

k ö z  ü l t e t i k  a '  t ö n k r e  s i l á u y í l o t t  X  c t  c o m p - t ő l  :
G y ú j t o g a t ó ,  b i c s k á s ,  u t o n á M ó ,  t o l v a ;  , harisnya .*»  f 

K í g y ó  ,  b é k a ,  p o g á n y ,  g y i l k o s ,  l i a r a m j a ,  z s i v á n y !
I f j .  F u r tács T . jeg yz .
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különben is a’ szép nemet kellene gyönyörködtetniük 
’s ő a’ helyett holmi díbdábságot, Tündér Ilonákat 
szed össze szükségből, minden becsületes emberre a- 
gyarkodik, ’s ha valaki már a’ keresztvíz alatt meg
halt Ilonáját bántja, felkiált és jajveszékel, mintha 
a’ világ’ pusztulása következnék.

De miért is haragusznak a’ Rajzolatokban hoz
zám írt leveledre ’s reám? Megmondom, ’s bízvást 
megsúghatod nekik, mert azt találád mondani, hogy 
a’ két jó barát’ egyike (Cs.) nem olly felette rég ku
pavágással ’s ehhez illő nevezettel tiszteié mostani an
nyira ápolt és szeretett pajtását (M—yt). ’S itt a’ bi
be! De az állevél bölcsen hallgat e’ felől, mert erre 
azt lehet mondani Csatéval: „íme uraim egy factum, 
kérlek igen szépen, tagadjátok!“

Aztán kérdezd meg Munkácsy u ra t , miért hagy
ta minden ok nélkül előhurczoltatni a’ „Jelenkort“ , 
mellyről leveledben szó sincs; ez alkalmasint csupa 
irigységből történt a’ 30,000 forint miatt, mellytől 
Munkácsy olly messze van mint Calcutta Pesttől. — 
Igaz, ad vocem Calcutta! mondd meg neki: ha én is 
úgy hajoknál fogva akarnék tárgyhoz nem tartozó 
dolgokat előhurczolni, igen sokat beszélhetnék; pél— 
dáúl, nem rég a’ Rajzolatokban ez állt*): ,,A’ legtar
kább városok’ egyike Európában Calcutta nyugati 
Indiában“. Ez nyolcz szó és 6 , mondd h a t  förtel
mes hiba van benne, millyet még grammatista sem 
követne el. 1-ször állítja, hogy Calcutta Európában 
van, 2 -o r , hogy Calcutta Nyugotindiában ’s így te
hát 3-or hogy Nyugotindia is Európában van. 4 -er 
nem tudja hogy Calcutta Keletindiában fekszik, 5-ör, 
hogy Keletiudia nincs Európában, 6-or, hogy Kelet- 
india Ásiában van, és 6-or, hogy Nyugotindia Ameri
kához tartozik. ’S ezen 800,000 emberes városnak 
bámulandó pontossággal 229,714 lakót tulajdonít. ’S 
•illyen ember akar redactor lenni; hanccine audaciam !

Add e’ felett tudtára Munkácsy urnák , milly bo
torság volt tőle megengedni, hogy ál Furkácsa ki
keljen azon vers ellen: „Az ész isten“ . Itt ő nagyon 
elárulta gyengeségét, igaz, neki borzadni kell ezen 
állítástól, mert ha az ész az isten, úgy ő atheista, ne
ki nincs istene, üres a’ mennyországa. — ’S még azt 
is merte mondani az athenaeistákról, „hogy most saját 
istenök(az ész), korbácsolja őket Csató Pál’képében“ . 
— Az ész Csató Pál’ képében! Talán az észnek va
lami megszökött inasa, ki ura’ kabátjában egy két pi
maszt el tud ámítani’s ki inkább korbácsoltatik, mint 
korbácsol, ’s korbácsolja legfölebb is magát, talán 
búnbánásból, talán , hogy inkább neki tüzesedjék.

Hanem édes fiam! még egy nagy okból haragszik 
Munkácsy reád , t. i. hogy humorizálni mertél. Ez 
már kenyérirígység; fél ő , hogy lerázzák a’ magyar 
humor’ Heliconáról, vagy hogy az ő saját modrában 
szó ljak , fél hogy leczigánykerekeztetik ’s bele buk- 
fenczeztetik egy levesebb humorba, vulgo pocsolyába. 
Erre én azt tanácslanám Munkácsy úrnak, mivel az 
ő magyar humori királysága ismét csak usurpált ha
talom , ’s ő minden törvény nélkül maga installálta 
magát a’ magyar humor-országba egyedurnak, ’s azért 
kár neki kiabálni, ha némellyelc törvénytelen hatal
mát el nem ismerik. Legjobb lesz, vegyen ő magá
nak kizáró privilégiumot a’ magyar humorra, mint 
saját találmányára, ’s akaszszon ki lakjánál az útczá- 
ra egy táblát, ezen felírással: „Rajzolatok’ hivatala, 
kizárólag szabadalmazott humor-gyár“ . Ekkor én ne

* )  L á s d  R a j * .  i 8 3 8 .  I I .  i 9 .  s z .

ked i s , édes fiam, azt mondanám : Ezután a’ világért 
se merj humorizálni, mivel ehhez hazánkban csak 
Munkácsynak van joga , mindaddig, míg az újságok
ban ezen hirdetést nem olvasod: „Munkácsy János 
ú r, hites ügyvéd, a’ Rajzolatok’ szerkesztője ’s a’ 
magyar tudós társaság’ semmiféle tagjának szabadal
ma a’ magyar humor’ egyedüli készítésére, a’ taksák’ 
le nem fizetése miatt megszűnt“ .

’S miután a’ Rajzolatok mind ezeket tudják, csak 
némi apróságokat akarok velek hallatni. Azt is ál
lítja a’ levél, bogy másik fiam itthon csárdáskodik, 
de itt áruiá el a’ koholó , milly kevéssé ismeri csa
ládomat, azt sem tudván, hogy te egyetlen gyerme
kein vagy; de ha volna is több fiam, bizony nem 
hagynám csárdáskodni; mert ez csaknem annyi volna, 
mint a’ Rajzolatokat és Tündér Ilonát olvasni. ’S még 
azt is ki engedé nyomatni Munkácsy, hogy „az ökröt 
ha Eécsbe hajtják is ökör marad“ . — Ezt a’ levél
koholó saját tapasztalásából tudja. Továbbá azzal 
vádolnak téged, hogy derék embereket becsmérelsz; 
hogyan? hiszen te csak Orosz József, Csató Pál és 
Munkácsy János ellen írsz! ’S azon lárm ájára, hogy 
te csak pletykákat, hazugságokat ’s ki tudja mit ko
holsz, röviden megjegyzem: ez akkor érne valamit1, 
ha levélkoholó uram bebizonyítaná , de egész levele, 
melly nem egyéb mint velőtlen és feneketlen kufár- 
kodás, egy szót sem bizonyít, ’s állításaidnak csak 
egyikét sem czáfolja meg, ’s így már oktalan fellob- 
banásánál fogva is hinnem k e ll, hogy te tiszta való
ságot í r tá l ; azért, hogy igazolva légy a’ világ előtt, 
felhatalmazlak ezen levelem’ k iadására, maradván 
szerető atyád, Mouosbélben, October’ 8-kán 1838.

Ör. F u r k á c s  t a m á s .  in. k.

M agyar já ték sz ín t krónika.
Oct. 5. M o n t e c c h i  é s  C a p u l e t t i .  Az elő

adás igen nagy tetszést nyert. Romeo Schodelnének 
egyik legsikerültebb szerepei közé tartozik. Az a’ 
fiatal férfiúi délczegség állásban, mozgásban ’s egész 
alakján, olly szerencsésen van felfogva és visszaadva, 
hogy ha a’ hang nem árulná el a’ nőt, könnyen el- 
ámíttathatnánk, hogy ez a’ Romeo valósággal egy 20 
—22 éves férfi. Zettelmannt színházunkra nézve va
lódi nyereségnek lehetne tekinteni; neki tisz ta , szép 
tenor hangja van és érzéssel énekel ’s ajánlja az is, 
hogy tökéletesen érteni , mit énekel; mi énekesek
nél ritkaság. Udvarhelyi és Éder L u íz , valamint 
derék kardalnokaink is igen jelesen munkáltak Ki
fogásunk csak az egy Frikk ellen van , ki a’ kö
zönséggel teljességgel nem tudja magát megszerettet
ni, részint, mert hangja minden hajlékonyság nélküli, 
durva, mintha felfútt pofákból jőne, részint mert ke
zeivel épen nem tud boldogulni. Egy éve alkalmasint 
van, hogy színpadunkat tapodja, ’s kezei két moz
dulatnál többet nem bírtak megtanulni. Ez egy egész 
évre meglehetősen kevés ! — A’ mai czédulán Schodel- 
né nincs többé v e n d é g n e k  nevezve. Ideje is volt 
m ár, hogy ezen hosszú vendégségnek egyszer vége 
legyen. Én több ízben akarám ezen furcsa vendé
geskedés iránt elmondani gondolatimat, de az Athe
naeum’ szerkesztőinek kívánságára mindig elhagyám. 
Most, miután a’ dolog magától illy józanul kifejlett, 
nem szólok többé, hanem csak azt mondom, hogy 
Schodelné ezen igen okos teltével tisztelőinek számát 
bizonyosan nevelni fogja. 8 5 .

gjf* Az Athenaeum’ hivatala Zöldfa útczába, 267. szám alatti Jankovics-liáz’ első 
emeletébe tétetett által.

A z  A l h e n a e u m b ó l  h e t e n k é n t  k é t s z e r ,  ú g y m i n t  c s ü t ö r t ö k ö n  é s  v a s á r n a p ,  j e l e n i k  m e g  e g y  e g y  í v ;  t á r s á b ó l ,  a ’ F i g y e l m e z ő b ő l ,  ̂ m i n d e n  
k e d d e n  e g y  í v .  A r a  '1  ’ k e t t ő n e k  h e l y b e n  k i h o r d á s s a l ,  5  f t .  c p .  ;  p o s t á n ,  n y o m t a t o t t  b o r í t é k  a l a t t  5  f t ,  4 8  k r .  c p .  V e l i n p e l d á n y o k  f e l e v e n k é n t  
k é t  f o r i n t t a l  d r á g á b b a k ,  é v n e g y e d e n k é n t  i s  v á l t h a t n i  p é l d á n y t  2  f .  3 0  é s  p o s t á n  3  f t o n .  K i a d ó  h i v a t a l  P e s t e n ,  Z ö l d f a  n t c z a ,  s 6 7 .  s z á m .

Xyoniatili llmltín, a’ magyar királyi egyetem’ betűivel
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I.

H ír  « név .
Ila egy résztől nyájasan simult mindenlia 

lelkemhez hite a’ sírontúli életnek, más rész
i-öl ridegen borzogatá testemet azon gondo- 
la t, hogy e’ nagy catastropha’ bekövetkez- 
teig, olly hosszasan aluvandom a’ halál’ ál
mát síromban. Legyen unalom, nem - érzés , 
vagy épen semmiség, e’ hosszú köz alatt sor
som — mindenkép’ borzasztó az a’ gyarló 
testi embernek! Egy kivételt tudok csak e’ 
gyász gondolat’ remegtetése alól, tudniillik 
annak keblét, ki hír-nevet hagy maga után 
hátra. Ennek élete ideiglen sem szakad meg; 
mert sírja felett híven őrködik híre neve az 
enyészet ellen, ’s e’ tudatban a’ derék lá- 
gyabb párnán hajtja le fejét a’ hosszú álom
ra , mint egy névtelen, ki úgy tííne ki a’ vi
lágból, mint homok-pusztai vándor’ nyomát 
befúvja a’ szél, vagy egy gaz, kinek hátra 
hagyott nevét még irgalmatlanabb férgek 
marják itt fent, mint testét ott alant.

Illy lágy párnán nyugvék fejed, bará
tunk Kölcsey! midőn azt a’ hosszú álomra 
lehajtád; mert a’ te életed meg nem szakadt!

TTgy van! A’ hír-név’ vágya, laterna ma
gicái árnyékképe lelkünk’ halhatatlansági 
szomjának, vagy tán épen egy bájos csepp, 
sorsunk’ kezéből nyújtva, ezen égető szoin- 
junk’ enyhítésére, addig is, mig a’ boldogító, 
szomjunkat teljesen el oltó, kehely végképen 
megadatnék számunkra!

E’ gondolat mindenkor türelemre bír en
gem ember-társaim iránt, valamikor őket hír
név után sovárgni, ollykor merengni látom, 
még akkor is — kivéve azonban mindenkép’ 
az ál és idvetlen útakat — midőn ollyak állít
ják sőt követelik a’ hír-nevet, kik csupa ál
lati functiókból alkotott napirendjük mellett, 
csak nem feledik még azon nevet i s , mellyet 
a’ szent keresztségben kaptak, ’s homályba 
borítják azt is, mellyet őseikről örököltek. 
Legfelebb is megmosolygom azokat, kik egy 
hivatalkával, melly mint az ágyúsban kifáradt 
paraszt ló, minden ülőt békésen felvesz, egy 
falatka szalaggal, egy hírlapi kürtöléssel, 
hogy N. széles birtokéi fő úr, ide vagy oda, 
néhány zsák burgonyát vala kegyes ajándé
kozni , vagy egy jubilaeumi jelentéssel, hogy 
T**** K*** ú r, 25 vagy épen 50 évig, kár- 
tétlenül evett ivott és aludt a’ világban, mely- 
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lyek alatt mások dolgozánakvala érette, vagy 
néhány „éljen‘cne l, mellyel köz helyeken in
gatag; vagy mámoros párt iilvezli a’ maga em
berét, kivivottnak vélik az örök hír-nevet; ’s 
jó kedvvel sorozom őket mindjárt azok után, 
kik a’ vendégfogadók’ ablak-karikáira gyé
mánttal — a’ gyémántosok legkönnyebb út
ján ballagnak a’ halhatatlanságnak — vagy 
lia szegény ördög ennek candidatusa, ková
val metszik fel, vagy a’ gödöllei vadas kert’ 
falaira bicsakkal vakarják fel, mind addig 
teljes fényben ragyoglandó nevöket, mig a’ 
megbízott üvegkarika eltörik, vagy a’ régi 
falvakolást új váltja fel. Előbbre sorozzam-e 
vagy utóbbra azon hóinkat, kiknek míveiket 
a’ criticai toll-seprö , mint meg annyi pókhá
lókat lesepreget a’ literatura’ salonja’ falai
ról ? még magam sem tudom. De utánok min
den bizonynyal nyomban következni fognak, 
azok a’ pipaszó mellett és nélküle örök ta
nácskozók , azok az egyes szavakat felválto
gató, azok az óvó, fenntartó, módosító kité
teleket mesteri finom vésőcskékkel gondosan 
esztergályozgató macskáink ; mert őket meg
emlegeti a’ késő ivadék, hogy tettek helyett 
szavakat liagyának a’ jövendőségnek, nem 
különben mint olly atyákat megszoktak emle
getni a’ flak, kik jószágok helyett, sok kike
resendő virtualitásokat hagynak ezekre. Most 
még azokkal rekesztem be sorozásomat, kik 
mindent a’ haza’ nevében cselekesznek , mint 
jó keresztyén az úrnak nevében. Ó ezek’ szá
ma légió! ’s szám után ítélve csodálnom kell, 
hogy a’ haza , ezen tisztes dáma, annyi sok 
kar-nyújtó uracs’ segélyével is, még mindig 
csak aljában biczeg azon dicső hegynek, 
mellynek más nemzetek már rég ormán mula
toznak ! Hihető, egyik uracs bukdosván, mind 
annyiszor karja után rántja vissza a’ dámát, 
másik ügyetlenül slepjére hágdos, harmadik 

\  előbbre tolakodik fel a’ hegyen, ’s illedelmet- 
lenül hátra hagyja a’ dámát! ’s mit tudom én ?

Meg van sorozásom; de teljes-e? magam 
is kétlem. Mert a’ halhatatlanság’ vadászat- 
jainak bizonyosan több neme van, mint a ’nagy 
és apró vad-vadászatoknak, ’s csak nem any- 
nyi mint a’ halálnak.

Már említém, hogy a’ gyémántosoknak 
e’ részben könnyebb dolguk van a’ Rovások, 
és a’ rangosoknak azok felett, kiknek vezeték 
és kereszt-nevükkel egész czimök lehatott.

Nekem ugyan Napoleon halhatatlanabb volt, 
míg egy ügyvédke’ szegény fiából első con- 
sullá lett, mint miután, e’ polczról a’ császári 
koronát megragadta. Lám egy nagy ú r, ki 
huszad, tized, hatod részét bírja a’ hazának, 
milly könnyen, csak egy esztendei jövedel
mét szánva egy idves intézet’ megalapítására, 
juthatna örök hír-névhez. ’S e’ szép kincs, 
hacsak kedvtelési becsét veszszük is, nem 
ingerelne titeket hazám’ nagyai, vagy — 
mit adjon az é g ! — nem volna immár messze 
azon óhajtott idő, mellyben a’ lelkes példa 
követésre találand ? mert hiszen gróf Szé
chenyi István —

Szó adván szót, el kell beszélnem egy 
kávéházi történetemet.

Én a’ kávéházaknak igen gyér látogatója 
vagyok. Nem a’ vaskosan megcicóriázott ká
vé, sem az elömbe morzsa számra aggodal
masan kiszámolt barna czukor-darabkák, vagy 
a’ keresztséget annyira felvett tej , hogy azt 
a’ legsoványabb határ’ tehene is átallaná sa
ját nedvének fogadni, azok, mik e’ köz he
lyektől idegenítnek ; hanem elhitetém magam
mal, hogy a’ kávéház önzőnek, ’s kényelmes 
dologtalannak való, ki a’ nagy dolgokat csak 
hallani szereti, hogy légy gyanánt körülinász- 
hassa, ’s körülményekhez képest bepök- 
hesse azokat. Sok ember közt egyedül lenni, 
érzelmek helyett híreket cserélgetni, ember
társát élő hírlapnak tekinteni, ’s szeretet és 
forró kebel helyett mohó újság-vágyót vinni 
elébe, kit azonnal olt hagyhasson, hol talál
ta , mihelyt kényelmes önzését panasz’ vagy 
kedvetlenség’ egy szavával bolygatja — ez a’ 
kávéház-látogató’ bájos napirendé! — Mi 
újság, kedves úr? e’ kérdéssel idvezliHirlesy 
úr, sárgás fekete Czivódy urat, e’ helyett; 
hogy mint van az úr? sajnálva látom beteges 
színét. Hirlesy a’ legsikeresebb élő telegraph 
a’ világon; perez alatt felfogja az tíj hírt, 
félpercz alatt másnak adja azt által, egy ne
gyed perez alatt harmadiknak, minden terje
dési foknál, negyeddel, féllel, vagy mint jő, 
egészszel is megtoldván kapott hírét. Méreg 
drága lévén újság-lapjainknál a’ beiktatási 
ár , néhányszor már foganatoson használtam 
Hirlesy uramat publicandtunökra. Czivódy buz
gó kebellel öleli Amerikát, ’s ezen szép hé
véért meg lehet neki engedni, hogy epés lét- 
téré szomszédjaival, rokonival örök czivódás- 
ban él. Sokat czivódik a’ kávéházban Zsarnoky
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úrral i s ; mert ezen emberbarát nemesen har
czol a’ rabszolgaság1 ellen, mellynek folyvásti 
llzéseért az amerikai egyesült tartományokat 
kikelve kárhoztatja; miért is, lia nem ismer
ném jó Zsarnokyakat, rágalomnak venném 
azon hírt felőle, hogy jó nejéhez’s ártatlan 
gyermekeihez kegyetlenebb a’ krimini tatár
nál. Hát Kiilvilági urat ki nem ismeri? ki 
csak hálni jár haza , ha ugyan nem kávé
házban van otthon ; ezt a’ hírlapok’ örök mo
lyát, ki óra sőt perez számra tudja ezeknek 
érkezését, ragadja ezeket a’ számító szolgák’ 
kezéből, egy lapot kezében tart, másikra kö
nyököl, harmadikra kalapját teszi, negye
dikre pipáját, zacskóját, hogy az egész po
litical világot egyszerre lefoglalhassa magá
nak. Ez, mondhatom, ritka ember, ’s bízvást 
folyamodhatol hozzá, mint egy élő Staats-Le- 
xikonlioz, minden fennakadásaidban, mind a- 
zon tárgyak iránt, mellyek másutt — ki vé- 
vén a’ két magyar hazát — tengeren innen 
és túl, a’ political világban történnek. Angliá
ról nevezetesen akár stationális könyvet, és 
topographico-historico-statisticát írjon neked, 
’s parlamenti szónokairól, neveikre, sajátsá
gaikra, különösségeikre, tán még kill formá
ikra ’s termeteikre nézve is, kimerítő rajzokat 
nyújthat neked; de tanácslom: Pestből csak 
Rákos-Keresztárig se indúlj ki kalauzsága 
alatt utazni, nehogy vagy Czinkotára vagy 
Palotára tévedj vele! Se Nagy Pált, Deákot, 
Kölcseyt ne tudakold tő le ; nehogy azon lia- 
zánkbeli szerencsétlen borotva-köszörűsöknek 
mondja őket, kik szép fényesre köszörülik 
ugyan a’ borotvát, de jnelly szakállodat nem 
fogja!

Szánom, igazán szánom az agg nötelene- 
ket — mert ezeké per excelleníiam a’ kávé
ház, mint szegényeké a’ mennyeknek országa 
— hogy illy társaságban kell lesziircsölniök 
cicóriás, barna czukor-morzsalékos, keresz
telt tejes kávéjokat, mit otthon az én kedves 
kis barna nőm —

De az én kis barna nőm most épen pad
lót súroltat, bútorimat félre és .vissza, köny
veimet irásimat le és fel, nyoszolyáimat, fió- 
kúnat ki és betolatja, rakostat, sepertet, tisz
togatta^ törölget, ’s illyenkor az én lelkem 
nőm olly serény olly buzgó , hogy szinte ma
gamat is féltem, nehogy seprő alá kerüljek — 
nem mintha az alá tartozandónak vélném ma
gamat, hanem mivel tudom: mennyi gyöngy

szemet nem sepert ki már, buzgólkodás a’ 
szeméttel együtt! Lakomnak illy restauratió- 
ja’ alkalmával rendszerint úgy szoktam jár
ni, mint XII-ik Károly várniczai háza’ ostro
makor; szobánként kiszoríttatom végre egész 
lakásomból, ’s vándorlóba kell indúlnom a’ 
városba két szemem után; ha csak nedves 
szellőző szobáimban csúzt kapni nem akarok.

Uly szorúlt vándorlásomban egy délután, 
élénk vita, billiárd-lapta-kocczanás és csésze
csörgés zajlék ki előmbe egy igen látogatott 
kávéházból, ’s megállapodásra bíratám ajtaja 
előtt. Délutáni fekete kávémat, melly a’ ho- 
moeopathia’ minden átkának daczára, olly 
megszokott kedves italom, otthon meg nem 
kaphatám ma. Vont befelé ezen megszokás, 
mellynek zsarnokságát a’ kihallott csésze-csör
gés nemkülönben neveié nálam, mint jó fiatal 
lábaknál a’ táncz’ ingerét szokta a’ megzen- 
dült muzsika— vont az újság-vágy is: mi 
lehet a’ zajos vita’ tárgya? De a’ két kalan
dor , ész és szív, egyszerre liarczra kelének, 
vágyam’ gerjedő neszére bennem. — Elébb 
mondám, szóla az ész, miként önző nőtle
neknek , dologtalanoknak való tanya a’ kávé
ház. — Igaz, felele a’ szív; de nem csaló- 
dál-e? nem vevéd-e, gyakori szokásod sze
rint egyoldalulag a’ dolgot? Nincsenek-e a’ 
kávéházaknak is némi bájaik? ím a’ minden
napi központosulás egy öröm a’ kávéhürpölés’ 
éldeletében, némi rokonságot alkot a’ látoga
tók között, kik meg szoknak mintegy eviden- 
tiában tartani egymást: mikor ? miért ? mi mó
don maradt ki közűlök, hiányt hagyva maga 
után, egyik vagy másik, változott lakás, nyert 
hivatal, betegség, vagy épen változtatott más 
világ miatt? Nem köt-e gyakran némi barát
ságos szövetséget közöttük azon készség, 
mellyel egymás híreit kicserélgetik ’s annak 
büszke tudása, hogy ez vagy amaz hírt még 
csak ők néhányan tudják a’ két városban? — 
Büszke? szól az ész; concedo — ez igen kö
zönséges symptomája a’ tudásoknak — de ba
rátságos szövetség? simpliciter nego. Ez a’ 
tudás* embereinél ritkább madár a’ fejér holló
nál. — Engedelemmel! mond a’ szív, a’ ká
véház’ tudásainál nincsenek jutalmak, díjak, 
tiszteltetések, ’s minden vetélkedése nem a* 
körül forog, hogy t öbb ,  hanem hogy egypár 
órával e l őbb  tudassák valami. Czivódásai a’ 
kapott hír’ hitelessége, körülményei, fo’.tos- 
sága, és következményei felett, elenyésznek 
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naponként, a’ kávé’ párolgásaival ’s pipa’ 
fiist-g'omolyaival együtt! Hát azon jámbor sze
gény, így folytatja lágyulat’ rezgő hangjával 
a’ szív, kinek egész télen által fütetlen szo
bájában, elgémberedik keze a’ tudományos 
toll, művészi ecset vagy véső felett, ne leljen 
csak egy órácskára is meleg felengesztelő 
tanyát ? Megforgatja a’ magyar éhen szomjan 
didergő tudós, művész — mert a’ gazdag 
édes haza még most csak mostohája neki — 
sovány tenyerén a’ szűk keresményt, ’s tana
kodik: fát vegyen-e kávé nélkül, vagy ezt 
igyék fűtött kávéházban, mert mindkettőre 
nem telik pénze, ’s az utolsóra határozza ma
gát! ’S te kegyetlen birnál-e lenni e’ ritka, 
tán egyedüli öröm-élvet is elragadni tőle? ’S 
hány száz, sőt ezer, nem él a’ két város’ fa
lai között, kitől nem könnyelműség, hanem 
sors’ szűkmarkúsága tagadá meg a’ jóltévő 
tűzhelyet; ’s te szerencsésebb kis barna nőd 
mellett, elhitten anathemázol a’ mostohán ha
gyottak ellen?

Ezen utóbbi érzékeny és győző okok el
len, nem vala többé mit nyomosat ellenvet
nie az észnek, ’s ez, mint szokott rendsze
rint a’ szívvel küzdő csatáiban — kivált, miu
tán e’ jelen esetben a’ szív erősen szabadko- 
zék, hogy csak most az egyszer, nulla ne- 
ctenda in futurum consequentia, esik bevétő- 
désem a’ kávéházba — megadá szabad kényre 
magát.

Beléptem tehát a’ kávéházba, ’s megren
delvén fekete kávémat, egy magányos asztal
kánál fogék ülést, fülemet egy nagyobb asz
tal felé hegyezve, mellytöl a’ vita zajlott 
felém.

Négyen iilék azt körül, ’s kiivott csészék 
felett olly füstöt eregetének ki pipáikból, hogy 
a’ füstölt hús-áros is felaggatliatá vala felibe 
szereit, ’s én az urakat, mint sűrű őszi köd
ben úszó tárgyakat, csak alig különböztethe- 
tém egymástól. Mind a’ négyen egyszerre be
széltek , liadazva kezükkel, és fel-felszök- 
dösve ültökből. Engedelemmel! — bocsánatot 
kérek! — kérem alázsan! — csak egy szót! 
— halljuk meg egymást! •— valának az örök 
felkiáltások úgy egyiknél mint másiknál. De 
ments meg isten! elébb csillapodik a’ felhábo
rodott tenger, mint ezek kihallgatják egy
mást! Tüdejük’ erejét látszatának pálya-pró
bára tenni akarni. Eszembe jutának némelly 
tanácskozásaink, inellyekben minél inkább

hallgatnak az okok, annál inkább zajlanak a’ 
szólók. Annyit még is kivehetők sokára, hogy 
a’ vita gr. Széchenyi István felett áll.

Engem, ki a’ hazában sok másokkal e- 
gyiitt, csak j ó a k a r a t ’ embere vagyok, igen 
érdekel minden , mit ezen k i v i t e l ’ emberé
ről hallok, ’s csupa fül valék egyes fogalma
kat vehetni ki a’ vita’ cliaosából. Sokáig nem 
boldogúlliaték, mig végre egy izmos, tagba 
szakadt úr, jó ebédtől vissza sugárzó arcz- 
czal, ’s tüdejének kétségtelen praepotenliájá- 
val, csak ugyan ura lön a’ szónak, a’ töb
biek pedig nyitott szájjal, ’s csak kiskorig 
felfüggesztett, de minden esetre liadazásra és 
demonstrátiókra készen tartott kezekkel lesék 
szavait, mint prédát, mellyre azonnal roka- 
nandók valának.

Már uraim, így nyilatkozók a’ szó-birto
kos — mint később értéin egy exposíamester 
— meg nem engedhetem gróf Széchenyinek, 
hogy kedvtelését, a’ lófuttatást, tévé elsőbb
nek a’ szükségesebb felett. ’S különben is 
lócsigázás nem legajánlóbb kezdete a’ ló-ne
mesítésnek. A’ paraszt két esztendős görcs 
csikókon szánt, boronái most is, mint a’ ló
futtatás előtt, ’s ha kocsi elébe fog, egy egy 
ostora szakad minden állomáson. Gróf uram’ 
gőzösei pedig sok helységeinket tönkre tevék 
már, kiknek hajó-vontatás vala eddig kerese- 
tök’ fő ága.

Hát az az állandó híd mit akar, míg ko
csink törik , lovunk dülöng borzasztó irtain
kon ? mond egy másik, mint haliám házi vá
szonkereskedő ; most is alig tudék haza ver
gődni a’ Szepességről.

A’ harmadik, egy tisztes kereskedő, elha- 
tározottan Széchenyi’ pártján á lla ; de csak 
sokára nehezen jutliata szóhoz. Engedjenek 
az urak egy kérdéstnekem! így szóla ez nyu
galommal, nád pálczájának elefántcsont fe
jére támasztva állat; ha postamester úr egy 
új nemét kívánná behozni a’ postaszekérnek, 
meltyet kétszerié jobban meg lehetne terhelni 
mint eddig, de csak fél annyi erővel vontatni 
állomásról állomásra, ’s Széchenyi kérdezné 
az úrtól, miért nem javaslóit inkább, mitő 
elébb valónak tart, új postavonalokat, olly 
vidékein a’ hazának, hol eddig postát nem 
ismernek? ’s ha vászon-bótos úr, sok próbák 
után, rá akadna titkára annak, miképen kell* 
jen csalánból jó erős vásznat készíteni? Szé
chenyi pedig abban gáncsoskodnék: miért
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nem fáradozott az úr inkái)]) annak feltalálá
sában, mit ő jóval fontosabbnak vél: miké
pen lehetne a’ rósz versekkel, ízetlen romá
nokkal, siiletlen játékszíni darabokkal, ha
szontalan értekezésekkel, alkalmi alacson 
dicsőítésekkel, beírt, benyomtatott papirost, 
tartalmatlan könyveket, folyóiratokatstb. köl
csönösen ismét finom erős vászonnak visz- 
szakészíteni ? Mit felelnének önök? nemazt-e, 
hogy nekünk azon tárgy tetszett, mi körül 
elég sikeresen fáradoztunk, ez is hasznos a’ 
hazára nézve, ám próbálja más a’ gróf’ ki- 
vánatit, ki hivatást érez azokra magában. 
Egy nem tehet mindent; ’s nagyot bizonyo
san mindenki csak a’ maga nemében’s kedv
telésében fog nyújthatni.

Még be sem fejezhető jó formán szavait 
a’ kereskedő, midőn a’ többi három, a’ fe
lelés’ buzgóságától hevűlve olly élénken pat- 
tana fel ültéből, hogy egyiknek karszéke ru- 
gaték hátra, másik előtt a’ felforgatott csé
sze - neműk tánczolának, ’s a’ harmadiknak 
égő izmos pipája hulla ki olly erővel szájá
ból, hogy mint tapogatásából gyanítám, tán 
valamellyik fogát is meginogtatá. Mind ezen 
intermezzók azonban nem tőnek pauzát a’ 
lármában zajban; felelt, beszélt, kiáltozott 
mind a’ három, sőt mind a’ négy, de Szé
chenyi’ szerencsétlenségére, az ő emberének 
gyenge siketes hangját, egy becsületes ti
szaháti szúnyog elfogta volna nyomhatni. 
Végre a’ pipaejtett, és fog-iinlúlást szenve
dett úr, részint szerencsétlensége, részint a- 
zon ok’ tekintetéből, hogy ő még kivehető 
szavakban nem nyilaíkozék, csakugyan ki 
vívta magának a’ szót. Mint értesíttetém egy 
falusi közbirtokos vala. Leülvén tehát ’s újra 
meggyújtván pipáját, így elmélkedék, mutató 
újjának, mellyen egy tetemes arany gyűrű 
pompázott, mozgatásával mintegy accompag- 
nirozván elméleteinek:

Én uraim, mindent a’ hazára viszek visz- 
sza. Kérdem: hány magyar ló fut a’ pesti 
gyepen? Van e’ magyar kapitány a’ gőzösö
kön? ’s a’ hídhoz a’ mint hallom, még a’ 
malter-homokot is Angliából liordatják. Ez az, 
mit én Széchenyiben kárhoztatok, hogy ha
zafinak tartván magát, mellőzi a’ hazaiakat. 
Nem kedveli a’ honni művészt, hollandus 
csinosságot aífectál, nem szenvedheti a’ me
legben egy ingre vetkezett magyart, a’ pi
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paszagot, a’ pökdösést; ellenben iszsza az 
angol tliét, a’ franczia champagnit —

Ég valami | kiált egyszerre a’ vásznas, 
’s a’ bűzre felpattannak egyszerre a’ pro és 
anti - Széchenyiek. Könnyen rá akadnak a’ 
bajra. A’ falusi birtokos’ kiejtett pipájából a’ 
tűz épen azon hírlapra esett, melly a’ vita’ 
corpus delictiét, a’ Széclienyi-czikkelyt fog
lald magában, ’s történetesen a’ gróf’ nevét, 
néhány azt környezett szóval együtt kiége
tő. Özönlöttek egyszerre a’ társaságban a’ 
jóslások, megjegyzések, czélzások, ’s bár az 
elmésségek csak silányok ’s mindennapiak 
valának, de a’ röhögés azokra, mondhatom, 
rendkívüli vala, melly fülem’ dobját veszé
lyesebben ostromlá, mint bár melly közelem
ben tartott ágyúzó manoevre a’ Rákos-Ke
resztúri mezőn.

A’ kereskedő is füleire nyomá kezeit, ’s 
a’ legelső kaczaj-enyliűletet használni siete 
megkötlietésére a’vita’ megszakadt fonalának.

’S tudják-e az urak, így szól a’ birtokos 
felé fordúlva, miért szereti a’ gróf az angol 
tliét és franczia pezsgőt?

No ’s? szólának mind a’ hárman, ’s az 
újságvágy megszűnteié nálok még legkisebb 
után-rezgését is a’ kaczajnak.

Azért, uraim, mert az angol thé kétség
kívül jobb ízűn esik neki, mint festett vagy 
tengervizes kávéink, mellyek szintúgy nem 
honiak, ’s a’ franczia pezsgő jobb ízűn, mint 
azon magyar pezsgőink, mellyeknek ingre- 
dientiái tán a’ galambbúczról hordáinak le. 
Nehezítni akarjuk-e nagyobb urainknak a’ 
hazafiságot azzal is , hogy efféle önmegta
gadások’ kikötéseivel azt követeljük tölök, 
hogy a’ kereskedés’ jótékonyságának daczá
ra, melly a’ világ’ minden terméseit honiak
ká teszi kicseréléseivel, szorosan csak a’ 
belföld’ a’ haza’ terméseinél maradjanak, már 
ha azok roszabbak is, ’s egyáltalában nél
külözzék azokat, mikkel a’ haza még jelen
leg nem bír? így a’ hazát büntetni kiván- 
juk-e azzal, hogy ne legyen állandó hídja, ’s 
gőzösei, minthogy ezekhez még most bizto
san vezető emberei, ’s kellő készületű anyag
jai nincsenek? Nem látom továbbá által, mi
ért vehetnök egy hatvan ezer pengő forintos 
jövedelmű úrnak rósz névén, hogy a’ jobbat, 
szebbet, kényelmesebbet szereti megfizetni, 
mert — megfizetheti, ’s a’ salonok’ emberét
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miért kárhoztatnék, hogy csinosaidhoz szo
kott, mint mi — kávéháziak. Ezek bizony, 
úgy vélem, még kiilönczségek gyanánt is 
íuegengedhetők volnának gróf Széchenyiben.

Az úrnak teljes igaza van! szóla most 
a ’ kereskedő’ vállát megveregetve, egy so
v á n y ,‘'magos, elhúzott képű, szőke kopott 
kabátos ú r , kit az elélibeni köz kíváncsiság 
szinte közelebb vona a’ vita-asztalhoz; min
den kitűnőid embernek vannak kiilönczségei, 
’s kinek nincsenek, az, életben és halálban 
elvegyül nyomtalan, meg nem emlegetve 
a’ pórság között. ’S mit szólnak az urak, ha 
azt mondom, hogy én a’ kávét soha sem i- 
liatoin máskép’ mint reggel feketén, délután 
lejjel ?

Ah mit mond az ú r! kiálta a’ vásznas , 
csodálkozásában annyira nyitva felejtve szá
já t , hogy a’ kávéházban sűrűn szemtelenkedő 
legyektől féltenem kelle őt, nehogy negyedik 
Adorján’ halálával haljon el.

Nincs különben uraim! reggel feketén, 
délután tejjel! isinétlé kiilöncz úr, hol egyikre 
hol másikra tekintve, ’s kéjesén legelve a’ 
társaság’ csodálkozásán.

A’ mint e’ jó úr asztalkájához mene, fel- 
hörpölni tejes kávéja’ maradékát, sorba tuda- 
kozám a’ kávéház’ vendégeit: kicsoda e’ ne
vezetes férfiú? Nem ismerte senki a’ kávéson 
kivűl. — Ez uram, Nagy János egykori haj- 
fodrász, értesíte ez ; tizenöt év óta ismerem, ’s 
csak annyit tudok róla, hogy a’ kávét reggel 
feketén, délután tejjel issza.

Nagy János? soliajtám búsan; szegény 
hajfodrász, millypuméletlenűl játszá ki a’ sors 
számolásodat!

Feléje mentem a’ fodrásznak: uram! így 
szóltam hozzá, szívesen fogván meg jobbját; 
több jeles Nagyokat van szerencsém ismerni, 
’s köztök egypár Nagy Jánost is. Az úr’ neve 
minden esetre olly tisztességes mint bár mely- 
lyik a’ magyar hazában; de a’ magyar nem
zet előszeretettel látszik lenni némelly nevek, 
mint Kovács, Szabó , Kiss, Tót ’s ezek közt 
a’ Nagy név iránt is, ’s nincs magyar falu, 
melly illy nevű lakossal ne dicsekedhessék. 
Mint fogja tudhatni a’ később maradék, mely- 
lyik Nagy János vala azon különös férfiú, ki 
a’ kávét reggel feketén, ’s délután tejjel ivá?

E’ szavaimra elsötétíté a’ bánat fodrá
szomnak arezát. — Az úrnak fájdalom igaza 
van! de mit tegyen az ember?

Csak egy útját látom itt a’ menekvésnek 
a’ jövendő tévedlietés’ zavara elől, mondám; 
tudniillik a’ inüvészség’ útját. Festesse az úr 
vászonra becses mellképét, jobbról maga mel
lé a’ felkelő napot a’ csésze’ színén látható 
fekete kávéval, balról pedig a’ lemenő napot 
a’ csésze’ aljára kiöntött fejér kávéval. Vagy 
ha inkább tetszenék", véséssé márványba <—

Márványba, márványba! kiálta ő, szo
rongatva kezemet; csak márvány a’ halhatat
lanság’ valódi anyagja. Nem hiszem, hogy 
egykor gróf Széchenyi is kikerülhesse azt. 
Azonban mit árt mind a’ kettő együtt, vászon 
és márvány ? ó az a’ felkelő és lemenő nap, 
valami dicső egy gondolat!

Megliajtám hálásan magamat, hogy Nagy 
János fodrász úr nekem is juttata valamit a’ 
maga halhatatlanságából, ’s ő meleg nyilat
kozásokkal ereszte el magától. — Fárad-e 
már a’véső szobra körül? kopik-e már az ecset 
mellképe’ vásznán ? hitelesen nem referálha
tom ; de ő boldog; mert hiszen kiki csak ön 
hite szerint boldogíttatik az életben!

De te nem vagy boldog gróf Széchenyi! 
gondolám búsan magamban, a’ mint betéve 
magam után a’ kávéház’ ajtaját, a’ Dunára te- 
kinték , ’s elmémet a’ nagy férfiú’fáradalmain 
megjártatám ; te n ein vagy boldog! Veled min
den lépteden, mellyet a’ halhatatlanság felé 
lépsz, élet-halálra megvínak előítélet, ka- 
jánság, irigység, ’s tespedésnek ólomvitézei; 
’s ha legyőzted a’ száz fejű hydrát, elő áll 
Nagy János fodrász et compagnie a’ maga 
kis hajnyíró ollójával, ’s magához szabogaíja 
halhatatlanságodat!

És még is van sorsodnak, gróf! egy vi
gasztaló oldala ! A’ férgecskék még éltedben 
kirágcsálják neveden magokat, ’s majdan nyu
galmas fényben ragyogland az hosszú álmod 
felett; míg az igazságosabb maradék, hijodat 
érezve, fogja sóhajtani: oh adj ég nekünk több 
hozzá hasonlókat! Fáy András.

M a g y a r  j a t é l t s s i n i  Teróttilea.
N Y I L A T K O Z Á S  *)

„Ariadne“ czímii színmüvem’ ügyében.

I. ISiralóimlioz. Literaturánkban annyira na
pirenden állanak a’ (többnyire ferde) birálatok, bogy

E ' n y i la tk o z ás t ,  m e l ly  A r i a d n e  czimu sz ínm űrő l  fe lv i
lágosí tásokat  fogla l m agában ,  jó n a k  v é l tü k  l a p ja in k b an  
k ö z le n i ,  f e n n ta r tv á n  m a g u n k n a k  sajá t n é z e te in k e t  az 
em l í te t t  sz índa rab ró l  a n n a k  id e jéb en  e lm ondan i .

A ’ szerh.
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sokak nem annyira literatura’ javának, mint criticai 
czikkekben kívánnak élni. Valakinek ma ötlete jö 
íróvá lenni, holnap egy pár külföldi szerzők’ esz
méit törpíté el idétlen fordítmányban, ’s már holnap
után  bírálatot ír  olly nemű művek felett, mellyeknek 
philosopbiáját nem érti, szabályiról félszeg: fogalma 
van. Azonban ezt természetesnek találom nem csak 
azért^ mivel könnyebb vállalat kész műről fonák cri- 
licát írn i, mint eredeti dolgozatokat vetni illy nemű 
czikkelyek’ éleményeűl \ de azért i s , mivel írócskák
nak kivált mélyen érdekükben fekszik, parányi érde
meiket űjabb fellépések’ ellenében megtámadásokkal 
védeni; csakhogy uraim! óhajtanám, a’ mód lenne il-  
ledelmesebb, mert én ugyan gyáva criticai ostor’ pat
tanását nem fogom soha mennydörgésül remegni, de 
nem is vallhatom czélszerűnek a’ divatba vett gyakor
latot, melly szerint jelenkorunkban némellyek színészt 
fütytyel, művésznőt hagymakoszorúval, írót catilinai 
cgikkelyekkel erököduek véleményük’ iufallibilitásá- 
ról meggyőzni.

A’ színmüvem felett költ bírálatokat tekintve: 
A’ Rajzolatokban közlőit czikkely, a’ drámát illető
leg ennyit szól, „szövénye jó ,  nyelve/ virágos.“  A’ 
többi rész egy keresztényi tanítás , mellynek ,Szöré
ny« zavart, nyelve virágos1, de benne gúny’ és aljas 
rágalom’ penészvirági tenyésznek, mellyeknek fojtó 
gőzét, én, és az érdeklett nemzeti ifjúság ugyan ki
kerülhetjük, de az ültető’ kezeit okvetlenül elmocs- 
kítják. Feleletem rajok nincs , hiszen akkor sem fe
lelt azokra senki, midőn a’ franczia dramaturgia el
len el voltak mondva. Weg nem áilhatom azonban, 
hogy szőnyegre ne hozzam a’ mesét, melly illyes 
czikkek felelt akaraílanűi is mindig eszembe ötíik. 
Egy holló t. i. a’ tollas seregnek leczkéket kívánt 
tartani az ékesszólásról, de oktatásait olly kietlenül 
károgta e l, hogy a’ több szárnyasok tőle elriadván, 
szava sikertelenül hangzott el a’ pusztában. —

A’ Jelenkor egy elődörgéssel jelenté a’ Társal
kodóban megjeleneudett vihart, de ez meddő vala sújtó 
villámoktól. Azon értekezésben sem logicai követke
zetesség ; sem egybevetve Ítélő eró; sem drámai mű
értés ; sem lélektani tapintat nincs.

1. Logicai következetesség nincs ; m ert:
«) A’ czikkelyben mondatik , ,,e’ színműben 

nincs drámai haladás11; alább tizenöt sorral ismét ez 
mondatik, „ itt  a' drámai haladás csupán Ariadne- 
ban van központosítva.11

ß) A’ czikkelyben mondatik: „minden jelenet 
új gyilkosságnak veti meg alapját“ ; alább huszonhat 
sorral ismét ez mondatik : „a' történetekben nincs ösz- 
szefüggés, nincs lánczolat.“ . . Hát mi a’ lánczolat, 
lta nem az alapvetés ! ?

y) A’ tartalom’ elsorolásában maga a’ czikkely 
elmondja, miképen a’ vég catastrophánál a’ drámának 
minden életben levő személyei összehozatnak; még is 
alább azt állítja, h ogy ,,« ’ színmű messze nyúló fonal, 
a' szerző nem tudd végeit összekötni.11 Talán nem 
tudta a’ czikkely, hogy egy drámának szálai a’ fel
léptetett személyek, ’s azoknak a’ befejező történet- 
néli motivált egybehozása az összekötés! ?

3) A’ czikkben mondatik, ,,«’ szerző ez első 
színmüvében is ally je le it adá tehetségeinek , mellyek 
sokat hagynak rem éltetni;  . . . .  kitűnő drámai ta
pin ta to t árúla éli1; alább ismét ez mondatik: „ Ari
adne egy nagy semmi.11

s) A’ hosszú czikkely’ felét a’ tartalom’ tömege 
alkotja, ’s még is vég szavában oktatja a’ szerzőt, 
hogy „üres beszédek’ betanulásával ne sajtolja a’ 
színészeket.11

2. Egybevetőleg Ítélő erő nincs; mert:
«) A’ czikkely állítja, hogy „Villassininak fi- 

jáival hazár úti beszélgetése egészen nem a' darabhoz 
illő11; holott e’ jelenet, az apai szerelemben munkál
kodó lélekphilosophia által motiválja Villassininak Ari
adne iránti türelmét, ezen motívum pedig megfogha- 
tóvá teszi egy férjnek olly növeli együtt lakását.

ß) A’ czikkely állítja, hogy ,,Belmonte szere
lemből lett zarándok11;  holott Villassininak épen azt 
mondja e l , mennyire megveté Ariadnét, miután lelkű
letét általösmeré , ’s maga a’ 8 év óta férj Villassiní 
csodálkozva mondja, , Becsületes olasz, te soha nem 
láita tád magad' nőm' társaságában.1 Belmonte tisz
tán értesíti Villassinit, hogy hitében, reményeiben, em
berekben csalódott, ’s még sem csüggedt el, mert hon
szerelme munkásságban tartá szellemi ere jé t; a’ hon 
félre értette munkálkodásait, ’s még sem esett két
ségbe, mert önérzete védé lélekalkotmányát, hanem 
keble hidegült el az emberiségtől, ’s ezt szigetelte el 
magától zarándok öltönyével. — Pedrillo külföldi uta
zásából tudományt, ’s tapasztalás’ kincsét hozott ho
nába;  méltatlan sorsát aczél kebellel tű ri, ’̂ ny ilvá
nítja: hogy családi viszonyainak napfényre jöttét nem 
az ősjavakért óhajtja (miket örömest testvére’ birto
kában hagyand), hanem polgári helyzete visszanye
réséért. — ’S hát az illy lelkületű férfiak „magokkal 
is tehetetlen nyomorát személyek“-e egy criticai czife- 
kely előtt? ’s ,,gyanúsak szájokban a'*haza irá n ti 
n y i la t k o z v á n y o k És ha egy rabló (kit épen a’ füg
getlenség’ botor szeretető űzött azon pályára) szabad
ságról sz ó l, megbotránkozhatik-e benne egy közvé
lemény’ itélőszékére bocsátott b írá la t! ?

y) A’ czikkely’ kérdést tesz: , ,e za ' nő, k i első 
fe ltűn tekor mint legfajtalanabb nő je len ik meg, ez 
a' nő tudhatott-e még annyi imádót hálójába kerí
teni?“ A’ czikkely nem bírta megítélni, hogy épen 
csak fajtalan nőnek vannak ,hálói1 ’s csak illyeu szo
kott , kerít n i1 imádókat: nem emlékezék meg, hogy 
if jú , szép, kellemteljes, és tékozló-dús nő, miilyen
nek Ariadnét minden szó és körülmény festi , már a’ 
görög és római költők által is kerüllietlen örvény’ 
képében rajzoltatott ; nem vizsgálódék a’ szerelem’ 
természetében, melly szerint minden nökegyencz azt 
szokta vélni, hagy ő az igazi.

3] A’ czikkely ,,ncm igazodhatik el rajta, hogy 
Tetulla , k i a' 2dik felvonásban 100 arany dijt is 
megvetóleg utasít vissza, 10 év múlta egy kis csecse
becse f é l  aranypereczet kincs szomjazó vágygyal tép le 
a' leány' nyakából1'-, pedig kevés itélöteheíség kíván
tatik annak általlátására , hogy épen azon telheletlen- 
ség fosztja meg a’ koldús leányt egyetlen értékű va
gyonától , mellyet a’ dús Ariadne 100 aranynyal sem 
elégíthető ki. — Állíttatik továbbá, hogy „Tetulla  
segítője volt Ariadnénak, még is elhagyja a’ tör
vényszéktől Ítéltetni ;“ holott Vetulla épen e’ Szávák
kal követeli a’ hamis tanúsági dijt: ,igaz, hogy hile- 
lesb ellentunúk levonták a’ bűn’ leplet, de az nekem 
m indegy; én hamis esküre szegődtem, 's ay.t megte
vőm.1 Avvagy lehet-e állítni, hogy az alperes elhagyta 
bukni perét, ha a’ felperesi fontosabb bizonyítványok 
az Ítélet’ alapi? Állíttatik az is: hogy ,,Ariadnét St. 
Nicolónak elárulja11; pedig Vetulla nyilván mondja, 
csak azért útasítá imezt hozzá, hogy mielőtt más ál
tal felvilágosíttatnék , elveszthessék. — Eléggé sze
rény-e a’ czikkely, melly nem lévén képes ennyire 
világos összeíuggéseket is , ,kipuhatolni11 birálatké- 
pen tolakodik egy folyóirat’ lapjaira?

3. Drámai müértés nincs; mert:
a) Hibául teszi k i , hogy drámai egység 

csak Ariadnéban van központosítva.“ Tehát maga e’ 
szó ,egység1 nem azon eszmét fejezi-e ki , hogy min
den drámai szétágazásnak egy fő tárgyban keli egye
sülnie ?
K ß) Ellenvettetik, hogy „minden történet, A ri
adne' egyéni történetét állítja  elő11; hiszen épen az 
a’ jól kivitt drámáknak egyik érdeme, ha minden cse- 
lekvények a’ fő czél alá vannak rendelve. — Ha az 
úgy nem volna, igazakká válnának a’ czikkely’ íme 
szavai: , ,E ’ színműben nincs kerekdedség.“

y) Ariadnénak szobaleányával, ’s Loreuzóvali 
párbeszédeiben találja a’ , , legtöbb11 drámai életet, pe
dig több helyeken jólrendelt cselekvényeket említ,
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mellyekben tehát több drámai életnek kell rejteznie, 
mint a ’ dialogokban:

4. Lélektani tapintat nincs; m ert:
a) Nem foghatja meg, hogy lehet a’ könnyelmű 

gonosz, holott ha körülmények, ’s öntettei kénysze
rítik  , épen egy fontolni nem tudó könnyelmű bukha- 
tik legmélyebben. Ö rajta a’ pillanat’ hatalma uralko
dik, ’s a’ jelen’ terhétől bár mi árron kész szaba
dulni.

P) „Nem látja  a’ fo rdu la to t, melly Áriadnál 
bűnei fe le tt lírává te s ti“ pedig virági ellbnnyadnak , 
utólsó szerelme megvettetik, vétkei napfényre jőnek, 
a’ törvény üldözi, javaiból kipusztult, altatott önér
zete felriad, és az alpesek’ szélvészéi ’s csúszó fér
gek közt 16 évig kínlódik.

y) „Csudálkozik ra jta , miképen örvendhet 
gyermeke' feltalálásán, k i olly tetteket követettel 
holott épen azon tetteknek, ’s azok között gyermekei
vel elkövetett bánásának mardosási között találja fel 
gyermekét. Avvagy a’ melly lélekben bűnbánat virág
zók fel, nem termi e’ meg az anyai örömet? kérdi a’ 
czikkely „hol i t t  az öröm' oka?“ — A’ psycholo- 
giában. Hiszen remélem nem kárlioztatandja a’ czik
kely , hogy szinmüvemben a’ psychologiát követtem.

Felelhetnék még igen sokat, p. o. hogy életrajz’ 
festéséhez szükségesképen megkivántattak az időkö
zök , mert az életből vett néhány órák’ felmutatása 
nem teszi az élet’ folyamát; — hogy könnyelműen csa
pongó nőnek sok személyekkel szokott ügye lenni él
tében , ’s így nem czéltalan a’ „személyek’ változa
tossága“ , mert „hogy azoknak lelkületűt nem volt 
ideje fe lfogn i a’ czikkelynek“ az nem az én hibám, — 
hogy Ariadnénak férje’ megölésében okai voltak: a’ 
nyolez évi háborgó házas élet, a’ kedvteléseit akadá
lyozó ellenszegülések , a’ férj által czélba vett elvá
lás (minek következtében az ön vagyonát elpazarlott 
nő Villassini’ javaiból kivetve koldussá leendett vala), 
's  végre a’ La Cittén elkövetett orgyilkolás’ gyanújá- 
tóli menekvés, és így nem azért ölte meg, hogy „meg
szokta egy csapással két fá t  dönteni“ ; — hogy Ve- 
tulla a’ végjelenetnél nem azért jő elő , hogy „ itt is 
előtűnjék“ , hanem babonás füveit szedi a’ bérczeken, 
mit, egy rabló’ szavai szerint, azon helyen évfordúla- 
tonként lelni szokott; stb. stb. : de úgy vélem a’ czik
kely’ megösmertetéseül eleget mondottam.

íme egy példánya a’ magyar literaturában napi
renden álló bírálatoknak! Ignotos fa llit..............

A’ több e’ tárgyban költ hírlapi czikkelyek kö
zött még nekem az tűnt fel, hogy a’ Honmüvész hely
telennek találja Ariadne’ előadását: az Athenaeum’ 
krónikája ellenben azt mondja: ,,Az előadás általá
ban sikerült.“  —

Végszavai kijelentem , hogy az érdeklett czikke- 
lyeket, mint egyesek’ független véleményeit méltány- 
lom ; ’s a’ felébb előadattak után is hiszem rólok 
azon szerénységet, melly szerint nem olly czélból 
jelentek meg, mintha a’ közvélemény’ szemein, homá
lyos hályogként akarnának örökleni. — A’ „Rajzola
tok“  ’s „Társalkodó“  azon előadásait pedig, miszerint 
Deodato sz. képet, vagy keresztet rúgott volna le , 
legkimélőbb kifejezéssel is hazudságnak kénytelen 
vagyok ösmertetni, mert a’ színpadon egy római kor
ból fenmaradt triviális oszlopocska fordult elő.

II. A’ tisztelt olvas« kiizünségliez. 
Czélom volt „Ariadne“  feletti részletes criticámat 
közleni, de meg lévén győződve, hogy. a’ t. olvasó 
közönség ítéletét a’ munka’ megjelenéséig felfüg
gesztenél : elhalasztóm a z t ; annyival inkább, mivel

az általa megunt csatatéreni találkozásomnál, mellvre 
literaturánk’ jelen szelleme hívott f e l , (bár fegyvere
kül személyeskedés helyett okokat használók) béketü
relmét kímélni akartam. Ennyit mondanom kell :

Ariadne egy ritka szép ’s kellemteljes olasznó , 
ki kora ifjúságában roppant vagyon’ önkényű örökösévé 
lett. Hiúsága, vágyai olasz ég’ hevével fcjledeztek , 
ezt okos nevelés nem gátolta ’s így elfajúlt. Szerelmé
ben lánghevű; megvetésében sziklahideg; kedvtelései
ért mindenre k ész ; feltételeiben makacs; enyelgései- 
ben, csábjaiban kimeríthetetlen; boszújában dühös; 
csapongásaiban ingatag; fájdalmánál mély és kétség- 
beeső. E’ nőt akkor vezettem színpadra , midőn már 
fajúit természetében a’ gyilkolás’ tetőpontjáig lesü- 
lyedt; ’s ez magában is a’ szebb ízlés’ rovására tör
tént túlság. Hozzá járú lt az , hogy a’ felvett lelkű- 
let’ minden oldalait elevenen akarván felmutatni, a’ 
beszőtt cselekvények halmozvák lettek, ’s minden se
tét vonást egész erkölcsi borzasztóságában emeltek 
ki. — És épen e’ két pontba kellett volna a’ criticus 
szemeknek ütközniük. — E’ két túlságba két oknál 
fogva estem; az elsőbe, mert a’ franczia dramatur
giában különcz stúdiummal mélyedtem el; a’ máso
dikba, mert eredeti színmüveinket cselekvények’ hiá
nyában tapasztalául elbukni. — Ariadnét egy setét 
képnek ösmertem meg, melly az alkonyodó terem’ fa
lain félelmesen nyúladt e l ; czélszerü átdolgozás által 
világító súgárt bocsátottam fekete a lak já ra , terjedel
mét rövidebbre vettem , ’s így fogom színpadra hozni.

A’ mi a’ felette költ bírálatokra adott feleletemet 
ille ti: az t , első fellépésemnél a’ t. alvasó közönség 
iránti kötelességemül tettem; hírlapi feleselgetéstől 
magamat óvni fogom, különben is, ha valamelly lite
ratúrai mű gyenge: személyeskedés nélkül is fele
désbe m erül; ha pedig classicitas’ magvait visel mé- 
liében, túl élendi egyes tartományok’ veszendő hír
lapjait. — Ugyanazért, mig némellyek , mások’ mü
vei’ gyalázásával foglalkoznak, én , ha bár kicsiny, 
de eredeti ’s nemzetem’ javára ezélzó szándékból szár
mazott munkákat kívánok a’ haza’ óltárára feltenni, 
’s jelenleg „Fejér ésFekete“  czímű drámám, ’s „va
sárnapi darab“  czíinü bohózatom rövid időn elkészii- 
lendenek. Pesten, October’ Okán 1838.

Miut/iji JLajos.

Oct. 0. G a r r i k  B r i s t o l b a n .  Vígjáték négy 
felv. Deinhardstein után fordította Csató Pál. Megyeri 
helyett Garrikot Lendvay adta, igen sok ügyességgel 
minden testalkat- ’s beszédváltoztatásban — a’ mi nem 
könnyű feladás ’s megfejtése nem középszerű érdem; 
mert a’ mellett, hogy magát a’ színésznek egészen 
meg kell tagadni, természetesnek is kell látszania: 
az erőleteftség az egész hatást elrontaná. Johnson’ ál 
szerepében kívántunk volna csupán több nyerseségét, 
parancsolói hangot. Egyébiránt az egész já ték  jó l 
ment. Szentpéteri igen híven ábrázoló a’ dús, de sze
gény drámaköltő’ kínjait Hild’ személyében ’s általá
ban sok mulatságot szerzett épen olly eredeti mint 
természetes játékával. F*.

E g y v e l e g .
— Hémet opera Londonban. — London

ban , hol a’ német hanga és német literatura napról 
napra nagyobb érdeket gerjeszt, a ’ következő év
szakban S p o n t i n i ’ vezérlése alatt német opera a- 
dandja Mozart’, Beethoven’, Gluck’, W eber’ stb. re
mek darabjait, ’s mint hallatszik, az olasz operával 
váltogatva. A’ királyné kedvez a’ vállalatnak.

A« Athenacum ból hetenként kétszer, úgymint csütörtökön és vasárnap, je lenik meg egy egy ív ;  társából, a* FigyelmezSböl, minden kedden 
egy ív . .Ára a’ kellőnek helyben kihordással 5 ft. cp. ; postán , nyom tato tt boríték ala tt 5 fU 48 kr. cp. — Velinpcldányok félévenként 
k é t forin ttal drágábbak. —  Évnegyedenként is válthatni példányt a ft. 3o k r., postán 5 fttal. K iadó-hivatal P e s te n , Zöldfa-útcza,

Jankovics-ház 267. szám, első emelet.

Aíyoniatik Budán 9 a9 magyar Uir. egyetem’ ketiáivel.
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Kiadd szerkesztők*

SCHEDEL ,  VÖRÖSMARTY, szerkesztő t á n : BAJZA.
. — — 7 mI sodik ív .  j — —

Klósotlik félév. Pest. October* 18. 1838. 33. szám.

Tartalom i Jozéfa (D. Szabi Dávid). — Lafayette’ szarai a’ történetirási fatalismusról (V —a). — Az
özvegy. Bechstein után (Beöthy Zsigmond). — Magyar játékszíni krónika. Munkácsy’ 26 ha
zugsága (Bajza).

J o z é f a .

Üdvözlek titeket, gondolatok, kik — mint 
tender’ fenekén fakadó édes forrás’ kékes vi
zei a’ zavaros-zöld hullámok közt — szelíden 
kóvályogtok lelkem’ mélyében ’s üdvös ké
peket forgattok elé; ti tiszta sugarai vagy
tok az emlékezetnek, a’ hölgyek’ leglelkes- 
bike’ emlékezetének, kik, mint a’ leáldozott 
nap’ búcsúzó fénye, még egyszer visszalö- 
velletek a’ komoly élet’ föllegeire, azokat a- 
rany szegélylyel ékesítők. — Napok és évek 
forgának el fölöttem, eltemetők egymást pün
kösd kellemü mosolygásaikkal és villámos vi
haraikkal egyetemben, ’s néma sírhalmaik 
felett csöndes ünnepélyességben úszék és pi- 
kene a’ homályos köd , a’ feledés’ egyszerű 
leple. Alatta pedig elillatozott rózsák és era- 
lények, az ifjú’ egykori gyönyörei, liamva- 
dának. És a’ férfiú végtelen pusztaságban 
á ll, kitéve égető napnak, kitéve förgeteg
nek, miként elpusztúlt egyház’ romiadéba. — 
De áldott légy , hallhatatlan erő, ki a’ kebelt 
húrokkal rakád meg, új meg új édes dalt- 
zengőkkel és — álmodás alatt — már rég 
elhúnyt még édesebb dalt ismétlőkkel. Ők

megrezdiilének, és kimondhatatlan jólesés’ 
érzete közben hallok édes harmóniát, minőt 
a’ jámbor lélek, halk, tiszta éjfeleken, an
gyalajkakról vél hallani. — A’ leglelkesb le
ány , és te , örök természet, vagy tok tartal
ma e’ harmóniának. — Üdv neked, kalotta- 
idból feltámadt emlékezet!

*■ *  *

Épen illy estve, mása e’ jelen órának, 
csöndelge a’ táj felett, midőn a’ bölcs atya, 
keble’ kincseivel, a’ nővel és gyermekeivel, 
üle a’ visegrádi romok közt egy ledőlt fal’ 
mohos kövein. Köztök Jozéfa , a’ díszes 
családfiizér’ egyik rózsája üle, dobogó ke
bellel pihentetvén fekete szemeit a’ varázs 
fényben úszó tájon ’s komoly romokon. Ol
dalt egy idegen ifjú andalga, szemeit és e- 
gész lelkét a’ családon legeltetve. A’ níu- 
latsági kirándulás gazdag vala gyönyör-él- 
deletben, ’s a’ lelkek, mint mezők’ virága 
az éji harmatnak, megnyilatkozának a’ min
denünnen kínálkozó örömeknek, ’s azok’ el
fogadása közben dicsőülve repesének. Ám, 
hol is van öröm, melly mérkőzhessék a’ tisz
ta természettől ajánlottal! Teremhet-e illyen 
a’ tánczpaloták’ fojtó gőzében, avvagy nyujt- 
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hatnak-e illyet a’ zajos vendégségek’ billi- 
komai!

Gyönyörű őszelői est vala. Halovány 
fényben ringatá a’ teljes hold a’ messze nyú
ló té rséget; a’ hegy alatt halkan hullámzó 
Dunának minden liabocskája mintegy ezüstbe 
foglalva játszadozék; mély hallgatásban szen
déidének a’ hegyek, csak néha suhogva el 
köztök az itt ott sárguló leveleket megmoz
gató szellő, ’s szendergéseiknek egyhangú 
dalt szűrcsölének a’ lombok’ őszi bogarai. 
Az egykor királyi vár’ romjai pedig, mint te
mető’ kormos sírfája, setét melancholiában 
dermedezének és a’ magasból a’ mohok közt 
tanyázó denevérek egy egy kövecset gürge- 
tének le.

„Milly édes szorongás foglalja el itt a’ 
lelket!“ monda tiszta csengésű hangján, né
ma szünet mú l vaa? leányka, ki hófehér öl
tözetében’s piros arczaival az élet’ nemtőjét 
hagyá képzelni e’ múlandóság’ lakában. — 
„Sírni szeretnék, ha nézem a’ halotti fátyolt, 
melly mindenfelé takarja a’ haldokló termé
szetet. Lassú csörejjel hullouganak le az él
töket vesztett levelek, soha többé föl nem 
zöldiilendők. Csak kórók zördülnek össze itt 
körülünk is, mellyek kevéssel előbb még vi
rágzat’ pompájában díszelgőnek. És hová 
tűntek a’ pillék ’s más apró szárnyasok’ ez
rei, mellyek ezek’ virágainak illatában bu- 
jálkodva éltek, — és hová a’ millió állatkák, 
mellyek vidáman zsongva röpdösének a’ nap’ 
sugáraiban? Elenyésztek, nincsenek többé! 
Nincsenek a’ hősök is, kik e’ hegyormon 
sziklai sas gyanánt lakozának ’s 'biztos erő
ben nyujták ki liarczos jobbjaikat a’ gyávák’ 
megtörésére. Kik seregeket és várakat tör- 
dösének, ’s néptől néphez járának diadalé
nekkel, megérkezett órájokra maroknyi por 
alakba roskadának ’s szelektől szúratának el 
a’ széles földön. Sőt örök létet ígérő tor
nyaik és bástyáik is íme itt hevernek gye
pen és vad bokrok közt,  talán uraik’ ham
vai felett, ’s a’ még fenálió mohos falak’ re- 
pedékeiből bagoly huhogja a’ közel enyésze
tet ’s dúló idő’ hatalmát. Mindenütt halál! 
mindenütt csak enyészet a’ természetben! — 
Ah atyám, borzanat szorongatja keblemet e’ 
gyászos helyen, távozzunk innen “

.Maradjunk még — szóla kérő hangon 
az idegen — olly j ó , olly andalító itt e’ ha
lottas csarnokban mulatni ’s hallani az élet’

bájos szavait, a’ halál’ hatalma fölött érte
kezni , — ’s nézni, mennyire vonzó az éle t, 
midőn az enyészettől látszik irtózni'. — En
nyit szola, a’ többit csak gondolá, de nem 
mondotta szája. Gondolá: te , szép teremt
mény, ne iszonyodjál az enyészet’ hatalmá
tól. Semmi fontos lettdolog, semmi anya
gúit szép eszme a’ természetben, nem vész 
el; te élni maradsz, míg csillag, míg nap,  
míg szivárvány, míg virág létezik a’ minden
ségijén. Te halhatatlan vagy. Gondolá: 
míg erő lesz úr a’ természetben, míg lélek 
rugója a’ testnek, te elolthatlan sugár gya
nánt állhatsz meg az enyészet’ kietlen orszá
gában. Te halhatatlan vagy.

Az atya pedig, ki böleseséggel ragyog 
vala boldog házi körében és azonkívül, di
csőülő homlokkal és fénylő szemekkel — mint 
sok napvilágot beivott gyémánt a’ sötétben 
— fordúla a’ hölgy felé ’s így beszéle :

,Édes leányom, szánandók lennénk mi 
mindnyájan, szánandó maga a’ természet is, 
ha mint aggodalmad inondatá, valóban úgy 
történtek; ha az ásvány, növény, állat és 
mi, csak kezdenénk lenni, élnénk ’s életünk’ 
folyamán elérnők a’ tetőpontot és aztán ha
nyatlásnak eredve, megszűnnénk élni, meg 
lenni; ha a’ természet alkotna egyedségeket 
’s azok csakhamar hitványúl semmivé lenné
nek. De nem; a’ t e r m é s z e t b e n  n i n c s  
e n y é s z e t .  — Élnek ugyan az egymik ’s 
életüknek van kezdete, van vége. De az 
e g y m i k ,  mondom. Hanem életük’ úgy lát
szó megszűntével megseinmisülének-e az erők 
is — a’ halhatatlanok ? És mi a’ nagy ter
mészet’ egyetejui gazdagságában ezen egy
mik’ változása és az életi tünemények’ har- 
cza az enyészet’ hatalmával? Valóban a’ ter
mészet sokkal gazdálkodók!) és takarékosb 
anyagban és munkában, hogysem kész volna 
teremteni elejneket, anyagot és erőt, ’s azo
kat ismét önkényt elpusztítaná, Sokkal in
kább a’ teremtődés’ soknemü és csodás el
rendelése által gondoskodni akart ő az egy
mik’, a’ föld’ és mindenség megújulásáról és 
mintegy újra terejntődéséről, — és midőn 
összetett lényeket eredeti elemeikre viszen 
vissza, önmagát akarja megmenteni új erő’ 
és anyag’ teremtésének szükségétől.

Látunk ugyan jeleneteket, édes leányom, 
mellyek akaratlan a’ halál’ létének hitét ’s 
attól való félelmet öntik lelkűnkbe. Látunk
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legszebb virágzatban álló növényeket oily 
helyeken, hol kevéssel előbb puszta, mint 
mondatik, halott föld henyéle. Szelíd nap, 
gyönge harmat és langy esők, a’ legvido- 
rabb tenyészésre serkentik őket. De alig 
hogy felnyiladozának az illatrejtő kelyhek, 
alig fürd ék meg1 néhány játszi szellő a’ lágy 
virágkebelben, alig lopta meg nectárát a’ 
kósza méh: lankadás forrózza le a’ kies bok
ro t, elhull a’ virág, lehervadnak a’ tápláló 
levelek, ’s a’ növényéletnek — ha jóval e- 
lőbb az állatok’ és ember’ kíváncsiságának 
áldozata nem lön — most vége. — A’ sző
lő gerézd, sok kártékony befolyással meg- 
kiizdve, eget földet segélyül kérve és hasz
nálva, kidolgozá fojtós-savanyú nedvét méz
édessé, — akkor letépi a’ szüretelő és ösz- 
szegázoltan, roncsoltan , az emésztő forrás
nak adja. — A’ vadállat és madár, midőn 
szabadon futossa és szárnyalja be határtalan 
hazáját, a’ széles földet és léget, orozó el
lensége’ vagy az aggság’ áldozatáúl esik , 
meghal. — Nem hirdetik-e naponként a’ tor
nyok’ szomorú zúgásai, hogy újólag egy e- 
gyéni élet alatt ki ? Sőt nem lialunk-e meg 
részszerint mimagunk is, folyvást és szünet
len , midőn az el- és kiválasztások mindun
talan bizonyos részek’ elrontásán ’s kiküszö
bölésén munkálkodnak?— Nem halálemlékűi 
állnak-e itt e’ kormos falak is? — hol ezek
nek királyi fénye, mellyben a’ nép, ha egé
szen boldog nem is, legalább méltán büszke 
volt? — E’ hullámok, inellyek lábainknál 
holdeziistölve czikáznak, hajdan — míg a’ 
magyar szó Kaukázus’ bérczein túl uralko
dott vala — kevély paloták ’s éggel vívó tor
nyok’ árnyaiban, világhódító nemzet’ lármá
ja közben hempelygének; míg most azokból, 
itt ott, egy két faldarabnak gyászoló képét 
tükrözik vissza, ’s partjaikon az egykori fé
nyes Aquincumból, alig néhány téglatöredék 
akad meg a’ többnyire (most i s !) idegen aj
kú szántó’ ekéjében.

Mind tapasztalati szomorú igazság! De 
azért, hogy a’ halál’ ügyvédének ne mon
dathassam, próbáljunk kissé fölebb , a’ ter
mészet’ szentekszentébe emelkedni, ha vall
jon olt is, mind e’ tüneményeket ollyanok- 
nak tapasztalandjuk-e, mint szemeinknek itt 
«alant látszanak. Korán sem! — Ezekkel csak 
az emberi értelem hagyja magát megcsalni, 
melly olly gyenge, hogy nehezen bír föle

melkedni annyira, hogy a’ tüneményeknek 
csak egy sorát is felfoghassa, mellyeket a! 
hatalmas természet egy intéssel végtelenül 
eszközöl. Ugyanis, ha hallgatással mellőz
zük el a’ növények’ magvait,’ mellyeknek 
megtermése fő és legmagasb czéljok lévén, 
azok által tenyészve, fajaikat időről időre 
folyvást fentartani képesek, — azok’ veszen
dő életműveinek egy része a’ légbe száll, 
ezen titkos és eleven műhelyébe az életmü- 
ves és életinütelen testeknek, más része az 
anyaföldnek adja magát, hogy ez abból más 
új életet hozzon elő és tartson fen. — A’ 
különféle testek, ételül szolgálván embernek 
és állatnak, még nem vesztek el, csak e- 
gyéni «alakjokat változtaták meg és részsze
rint magasb életfokra emelkedének, részint 
az életmííségből különféle útakon kivitetvén, 
más életalak’ magvait rejtik magokban, a’ 
kiküszöböltek’ helyébe pedig ú j , eleven ré
szek járultak. — A’ borforrás által is valljon 
az erő , melly a’ szőlőszemekben munkálko
dók, elveszett-e, tagadom ; mert az új ter- 
mődékben, a’ borban, szintúgy hatalmas e- 
rők szunyádnak, fölserkenendők, mihelyt al
kalom ajánlkozik és életüket az emberi élet- 
műségben zajongva és liáborogva mutatan- 
dók. — Végre a’ büzforrás által, melly az 
állati életet befejezni és eltörleni látszik, ko- 
ránsem enyészet és vég semmisedés hozalik 
elő. Az összetett testek’ felosztásából kike
rült egyszerű elemek nem tehetetlen lények 
’s halott maradékai a’ virágzott életnek. Mi
dőn a’ kevély ember lehanyatlik az élet’pá
lyájáról , mellyen való és tisztelendő, vagy 
hazug és megvetendő csillogással járdala, 
és a’ szép test roliadásnak vettetik emésztő 
fogai közé, — megszűnt-e itt az élet? Épen 
nem , itt egy új élet kezdődik. A’ legottan 
megjelenő bűzforrás’ titkos és rejtett műkö
dése a’ természetnek. Kiállhatlan bűzt fejt 
ki itt a’ nagy mester , hogy annak gőzköré
be rejtezve távol űzzön magától minden há
borító élőt, hogy a’ titkos munkálatot zava- 
ratlanúl folytathassa csöndes mag<ányáb«an. 
Itt csak az egyéni életnek , vagy helyeseb
ben mondva, az életképnek láthatjuk hatá
rát. Mert ezen határ teszi a’ pontot, mely- 
lyen két életidőm találkozik. A’ t es t , ro- 
liadás által, elemeire oszlik, mellyek aztán, 
kiszabadúlván a’ magasb élet’ kötelékeiből, 
tenuészetök, rokonságuk szerint új egyesű- 
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letet képeznek ’s más természeti testekké 
alakulnak. A’ lelketlen testijei itt kifejtett és 
majd kifejtendő folyós részek’ lappangó csi
ráit rejtik mag-okban a’ keletkezendő új é- 
letnek. Mert köztörvény az , a’ mélyen 
búvárkodó élettudós Ca r u s - n a k  tanítása 
szerint, hogy az egyéni életmüség a’ liézagi 
határozható határozatlanból fejük hézagi ha
tározottá. Illy határozatlan anyag pedig a’ 
f o l y a d é k ,  melly legközelebbi eleme az é- 
letműi kifejlődésnek.

És hiszitek-e, hogy mind ez másképen 
van az erkölcsi és szellemi világban is? Las
sú ugyan itt a’ haladás és kifejlődés; itt nem 
tavaszról és nyárról, avvagy esztendőről; de 
évtizedekről, századokról lehet szó. A’ lé
lekbe csöndes - gondosan, hideg bölcseség- 
göl, hintegetett magban nehezen élesztetik 
föl a’ nagynak és dicsőnek embriója, — de 
föléled az és kifejtik bizonynyal. És gázol
janak bár és tiporjanak a’ gyönge szellem- 
sarjadékon; gyiijtessenek fölé jégviharral i- 
szonyú felhők, vagy bocsáttassanak töveikre 
rágó férgek: fölvirál az kiirtliatlanúl és az 
akadályokkal küzdésben megvastagodott fa 
a’ föld’ magvába fúrja gyökereit, koronáját 
csillagokhoz lövelli és nemzetet fedő lombjai 
határtól határig terjeszkednek. És végre, 
vakmerőködjél fejszét vetni annak tövére, 
az elhullott forgácsból és szilákból erdősé
gek támadandnak.

Nem semmisül meg tehát semmi a’ ter
mészetben, csak az alak enyészik el, az é- 
let' elve pedig mindenhol fenmarad, — úgy, 
hogy méltó jogon mondhatám a’ fellengő 
Philosoph Le i bni t z - t za l :  A’ t e r m é s z e t 
b e n  s e m m i s e m v é s z el.

A’ v i l á g  — mint már az ó kor’ egyik 
éleselmü bölcse, Heraclitos, állitá — ö r ö k  
l e v é s  vagy örök termődés; egy élő lény, 
melly folytonos átváltozásban és kifejlödés- 

• ben foglalkozik; élete félbeszakadatlan, min
dig haladó folyama a’ belső átváltozásoknak 
és külső átmeneteleknek, mellyekben áll és 
mellyek által fentartatik.

Ezen változások különféleképen történnek:
1) A’ természeti testek megújulnak a n y a 

g o k r a  n é z v e ,  de alakjokat megtart
ják. Ez az, mit Reil v i s s z a t é r m ő -  
d é s n e k ,  Burdach h e l y r e á l l í t ó  á t 
v á l t o z á s n a k  nevez.

2) Az élő lények elváltoztatják alakjokat.

így látjuk a’ bogarakat különféle alakba 
változni; így gyarapodnak az életmfísé- 
gek; látjuk a’ gyermeket ifjúvá, ezt fér
fivá ’s majd aggastyánná változni. Ez 
mondatik h a l a d ó  á t v á l t o z á s n a k .

3) Új életműségek teremtődnek, ’s ez pó t 
ló á t v á l t o z á s n a k  neveztetik.

4) Az egymik anyagra és szerkezetre nézve 
m e g s z ű n n e k  l e n n i  m i n t  o l l y a -  
n o k ,  a’ mi köv  e t k  e z é s i  á t v á l t o 
zá s nak  mondatik.

A’ természeti átváltozások’ ez utolsó 
módja, melly — midőn a’ többi módok egyed- 
ségeknek egyeíemiekbőli képződését jelentik, 
az egyedségeknek egyetemiekké leendő hátrá
ló átváltozását veszi czélúl, miszerint, miként 
hullám hullámtól űzetve, folyvást új egymik 
és nemzedékek vesznek el a’ még újabbak 
előtt, ha  Iá 1-nak neveztetik, melly munkás 
segédül fogadván az i d ő t ,  megtámadja az 
egyetejnségnek mindenik részét, szétszórja 
az égi testeket és folyvást pusztít az ásvány-, 
növény- és állatországban.

De avvagy egyebek-e ez igék: I l a l á l  
és i d ő ,  mint csupán emberi eszme ? Va
lóban e’ szókat a’ természet’ nagy rendsze
rében jobban k i f e j l ő d é s n e k  lehet és kelf 
mondanunk. Ugyanis látjuk elliúnynia a’ na
pot ’s utána, mint a’ költő mondja:

„Az egész természet mély gyászba rejtezik ,
Az esti lengeteg ötét sohajtgatja,
’S kilmnytát a’ mező’ virági könnyezik.44

De épen azon pillanatban, midőn mi jótékony 
arczától megfosztatunk, egy másik félkör 
egén mosolyog fel. A’ világhírű Róma’ cir- 
cusai és amphilheatrumai leroskadozának ; a’ 
föld’ kerekségét parancsaival ledörgő capi- 
tolium diiledékké vála; de kevés idő múlva 
dicső fényben ragyogó tornyok és egyházak 
emelkedőnek ég felé romjaikból. A’ lég és 
eső lassú munkával rontják itt felettünk e’ 
tisztes ereklyéket, és nézzük, lehulló köve
ikből ott alant házak emelkednek, boldog 
megnyugvásnak íanyáiúl és egyszerű mege
légedésnek jámbor tűzhelyeiül. Elenyésztek 
itt alább a’ pompázó római gyarmat’ nagy
szerű csarnokai és tornáczai, és íme a’ por
rá mállott romok felett a’ természet foglalá 
vissza jogát, föléledvén a’ pusztulás’ helyén, 
az emberi teremtő kezek közt, a’ növényor
szág , ismét meg ismét megújuló ifjúságban 
tartván fen magát évekről évekre, — ’s hol
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hajdan inkább csak hide? dicsőség’ emlékei 
tündöklőnek, most a’ hasznosnak tápláló o- 
laja csepeg1; a’ mik’ láttára méltán kiáltunk 
fel: Természet, te derék és örök vagy! Te 
erős alapokon és nem ingó horgonyokon nyug
szol, míg minden más változékonyúl hányó
dik az élet’ viharzavarta tengerén.

Ragaszkodjunk hitünk’ egész erejével e- 
zen nézethez, barátim. Mert ebben egy jól- 
tevő nap, a’ reménynek azon éltető napja 
lakik és világít reánk, hogy mi sem veszünk 
e l, hogy mi is halhatatlanok vagyunk. Még 
pedig legyünk hitünkben egyszerűek, mint 
a’ gyermekek, kiknek kisded vágyaik telje
sedni szoktak. Hagyjuk a’ föld’ különféle 
népeinek saját képzeletjátékát a’ lélekről és 
a’ magasb idegképzetek’ munkájáról. Moso
lyogjunk azon, de ne gúnyolva, hanem ör
vendő tisztelettel látván azokban az egy né
zetet, az erős hitet és reményt, inelly min
ket is lelkesít. így Hornér és Ossian, a’ ka- 
raibák és siamiak azt hivék vagy hiszik, hogy 
a’ lélek mint árnykép és ködalak, mint az 
élet’ Eidolona, fönmarad; a’ mágusok, Zo
roaster és Mohammet, hogy az hamvából is
mét fölkel; Confucius, hogy annak gondol
kodó része (Hang Hoen) az égbe té r ; a’ cab- 
balisták, hogy részint (mint Nephesch) a’ 
holt testnél késik (így az éjszak-ázsiaiak, 
hindok, sok déli sziget’ lakosai, sok néger
faj, az arabok, az éjszak- ’s délamerikaiak), 
részint (mint Ruach) az alsó paradicsomba 
m egy, és részszerint (mint Nescliamach) az 
istenséghez tér; az ó germánok azt hivék, 
hogy a’ lélek szivárvány pallókon, éjszaká
kon és völgyeken által, a’ Giall folyói arany 
hídon és végre a’ kutyakapun vándorol Wal
halla’ mennyvárba, vagy Nifehonba és Nas- 
troadba; a’ kamcsatkaiak, hogy keskeny ren
gő biirííkön megy; a’ maianikák Paraguay- 
ban, hogy magas hegyeken és egy nagy hí
don megy keresztül; a’ grönlandiak , hogy 
hegyszakadékokon és szírieken útaz; a’ lap
pok, hogy setét utakon siet el; az ottoma- 
kok, teleuták, korakok és cseremisszek, hogy 
harczol a’ madarak vagy földszellemek, vagy 
kutyák ellen: a’ parzok , éjszak-amerikaiak, 
hindok, japániak, hogy a’ tííztóban vagy 
naphőben, vagy Araf-, Surg- és Narakban 
vagy állatokban, növényekben és kövekben 
tisztul m eg; a’ patagonok’, chilibeliek’, bra
zíliaiak’, Missouri mellékiek’, caraibák’, Nut-

kasund mellékiek, ó caledoniaiak’, ó germá
nok’, ó zsidók, parzok’ hite, hogy a’ lélek 
mély barlangokban, pusztaságban , tengeren 
vagy Alpeseken tú l, vagy gyümölcscsel ’s 
vadakkal gazdag erdőségekben, vagy nagy 
falukban, egy vidám honban, légteremekben 
’s felliőpalotákban, vagy a’ Walhallában, a’ 
paradicsomban, Scheolhan és Gehennában, 
az ősvilágban vagy őséjben, az istenségnél 
vagy Padalonban lakik ; az egyptusiak, hin
dok , dunaiak, siamiak, japánok, tunkiniab, 
a’ malabári, Sumatra, Jáva - szigetbeliek, 
mongolok, kalmükök, káderek, amerikai tör- 
zsökök és otahaitiak, hogy állatokba, minők 
telién, juh , elefánt, tigris, disznó, gerlicze, 
kácsa ’s a’ t. költözik. — De hagyjuk mi a’ 
Mohammet’ követői’ számára az élet’ folyó-* 
já t,  a’ boldogság’ fáját és liúrikat, — az 
amerikaiaknak kék egű , édes gyümölcsű, 
dús vadászati és szép liölgyű boldog hónu
kat; a’ grönlandiaknak nyargalóczaikat és 
tengeri kutyáikat, a’ siberiaiaknak erős ku
tyáikat, szerencsés vadászataikat, kövér 
csordáikat és szorgalmas asszonyaikat; a’ si- 
amiaknak ’s dunaiaknak nyalánkságaikat, 
polgári rendeiket ’s díszpolczaikat. Hagyjuk 
lelkeik’ számára ezeket várni ’s ne bántsuk 
élettan nélküli, de boldogító hitüket; mi csak 
mondjuk O ken-nel, a’ magasb tudományok* 
fölszenteltével, ezt: „Az egyéni életmüsé- 
gek’ száma nem állandó. Mert ezek csak 
szüleményei egy szünet nélküli sarkításnak 
(Polarisirung), vagy a’ nagy galvanismusban 
történő ’s uralkodó sarkak’ folytonos előidéz* 
tetésének. Mint a’ sarkak változnak, változ
nak az életműves egyének is. Az egyének’ 
változása, elromlása azoknak; meg kell hal
mok. De ezen elromlás nem az a’ természet
re nézve; mert ugyanazon pillanatban ismét 
más életműségek támadnak azok helyett, 
Egyedül a’ világéletmüség örök és változás 
nélküli; azon kívül mi az ő sarkulatában van, 
Nincs örökké tartó egyéni életmüség, mert 
az csak változó sarka a’ világ-életmiiségnek. 
Nincs állandóság az egyedségekben, csak a’ 
változás állandó. Ha az egyének meg nem 
halnának, hanem örökké élnének, a’ világ
nak kellene meghalnia; mert a’ világ’ élete, 
mint minden élet, a’ sarkak’ változásában 
áll. Ezért is az egyének sehogy sem ma
radhatnak élve, nem, ha a’ világ élve ma
rad, mert ez csak változás által történhető,
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— nem, ha a’ világ meghal, mert az egyé
nek’ mindensége maga a’ viláof.“

így heszéle az atya. Azonban a’ kis kör, 
mint oraculumot a’jövendőt kérdő, édes oda
adással hallgatá e’ beszédet. És hitet fejté
nek ki az igék a’ hallgatók’ szivében a’ ter
mészet’ hallhatatlansága felől, — és hit vi
rágzók fel hervadhatlanúl az idegen’ keblé
ben is a’ felől, hogy a’ természet’ szellemi 
országában halhatatlanok némelly édes em
lékek is (köztök ez éjszaka’ emléke), mely- 
lyek szép coineták gyanánt, bár sok idő múl
va újra meg újra feltűnnek a’ magába sülye- 
dő lélek’ sphaerájában. A’ hitvirág pedig az 
ő keble’ emlékében még mindig áll és illa
toz ’s el nem lankadó kelyhében, hannatcsöp 
helyett, a’ múlt’ tiszteletére e’ név ragyog: 
Jo z  é fa.

Mt. Szalui Dávid.

h a f a y e t t e ’ s z a v a i
b* történetírást fatalisrausról.

-------  /
Köz tudomás szerint az újabb Franczia- 

ország’ egyik történetirási iskoláját a’ fata- 
listicus névvel tisztelik meg, ’s a’ forrada
lom’ történetírása többször ezen értelemben 
dolgoztaték ki. Lafayette, a’ józan, épeszű 
férfiú, következőleg nyilatkozik Memoire-jai* 
ban a’ történetírás’ ezen fölfogásáról, ám
bár kissé korábbi időszakról:

„Valamint hajdan a’ történetírás mindent 
csak néhány embernek tulajdonított, úgy ma 
divatban van, mindent a’ körülmények’ ha
talmának, a’ dolgok’ folyama- ’s összecsat- 
lakozásának, az eszmék’ menetelének tulaj
donítani; az egyének’ behatása- ’s munkál
kodásának olly kevés befolyást engedve, a’ 
mennyit csak lehet. Ezen új túlságnak, melly- 
re Fox a’ holta után kijött munkájában mu
ta t,  azon érdeme van, hogy a’ philosophiá- 
nak szép általánosságokat, a’ literaturának 
fényes összehasonlításokat ’s a’ középszerű
ségnek kitűnve derék megnyugtatást szerez. 
Nálainnál senki sem becsüli többre a’ véle
mény’, az erkölcsi műveltség’ és a’ politicai 
belátás’ és hit’ hatalmát; magam is azt vé- 
lém, hogy a’ jól elrendelt társaságban az or
szágférfinak csak becsületesség és józan em
beri ész szükséges ; de leheti ennek látszik 
előttem, nevezetesen a’ liáborodás’, vita’ ’s

ellenhatás’ idejében az esetek’ szükséges 
egybefiiggését félre ismerni a’ fő cselekvők
kel és mozdítókkal. És p. o .: lia Lee tábor
nok, ki csak egy nyugtalan angol volt, kap
ta volna meg azon fő hatalmat, melly a’ nagy 
polgárnak, Washingtonnak adaték, hihető , 
hogy az amerikai lázadás kedvező béke-egye
zésben végződött volna az anyaországgal“ 
stb. — Ezen nyilatkozás azon nézet ellen 
van irányozva, hogy mindent a’ körülmény, 
a’ kor’ vagy a’ nép’ köz szelleme te sz , az 
egyének pedig majd hatástalanok: ellenben 
Lafayette mégis némi kénytelenséget is vall 
a’ történetekben , melly kívülről rokonnak 
látszik a’ fatummal, de attól annyiban lé
nyegesen különbözik, hogy nem valami ho
mályos és vak ő, hanem némi szelleminek és 
öntudatnak kinyomása, ’s az öntudathoz kö
zelít és csatlakozik; így maga Lafayette azt 
monda más helyen ugyan azon Washing
tonról :

„Mint egyszerű katona a’ legvitézebb 
lett volna, mint közönséges polgárt minden 
szomszédai szerették volna. Olly szívvel é- 
pen , minő lelke volt, mindig jól ítélte meg 
magát a’ körülmények szerint. A’ t e r m é 
s z e t  ő t é p e n a’ r e v o 1 u t i o’ s z á m á r a 
t e r e m t v e ,  ön magának szerze becsületet, 
’s hogy munkáját kitüntesse, olly helyre ál- 
lítá ö t, hol minden tulajdonságnak meg kel
lett volna buknia ’s szégyent vallania, ha a’ 
többitől mindnyájától nem támasztaték ’s 
nem emeltetett volna.“

V-a.

A z  ö z v e g y .
Bechstcin u tán .

Leány valék , olly szép és ollyan ékes !
Gazdag nememnek minden bájiban ;
’S ifjak jövének hozzám lángkebellel, 
Szerelmemért könyörgve úntalan.
Körül hizelgtek, ’s vőnek méz szavakkal;
És oh sokan , kik értem égíenek ,
Pirulva gondolok rá  — engem akkor 
Gyakorta a n g y a l n a k  neveztenek.

Mig jött egy lelkes ifjú ’s nője lettem,
Kihez hasonlót e’ föld nem mutat;
Kivel midőn szerelmem egyesíte,
Örömsugár szegé ez arczokat.
’S kéj 's  boldogság tündöklőitek szememben, 
Midőn szerelmét ah ! megismerém ;
’S midőn szelíden átfonván karával —
Én a n g y a l á u l  iidvezelteíém.
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Ne gúnyoljátok fájdalmam’ konyáit,
Mellyek szemem’ tükrében fénylenek :
A’ férfi, kit fellengő liír jelelt k i,
Gyakran kötött füzért főm’ fürtinek.
A’ sors iránta ritka ’s kedvező v o lt,
Tisztelte a’ világ őt ’s érdemét;
’S elégülten, szív és lélekgyönyörrel 
A n g y a l n a k  üdvezelt engem nejét.

Együtt osztoztunk kéjben és gyönyörben ,
’S megosztám véle búmat ’s örömem’;
Körül karolva ültem hű ölében,
És mennyé változék lángkebelem.
Én ápolám, midőn gyengülni kezde,
’S kezem’ némán hallgatva nyomta meg,
’S a’ hü szerelmü férjnek ajki engem 
Ismét csak a n g y a l n a k  neveztetlek.

’S ő elhúnyt 1 Oh omoljatok konyáim!
Árván hagyott e’ földön engemet;
Miért ragadta isten olly korán el ?
’S mért véle együtt minden üdvömet ?
Mért nem maradhatánk mi egyesülten?
Mért oltaték el itt még élete ?
Halála fájt nekem; ’s ah ekkor is még 
A n g y a l n a k  súga véglehellete !

Van birtokom, nem küzdők én nyomorral, 
Biztos léptekkel mérem útamat;
’S még is , ki tudja visszaadni üdvein’, 
Mellyet férjem’ halála e lra g a d t? ! .. .
Fénylő aranynál, ’s minden birtokomnál 
Nagyobb vigaszt találok abban é n :
Hogy tőle, a’ halállal küzködőtől,
Még most is a n g y a l n a k  neveztetem !

’S midőn a’ hü özvegy halottja’ kéklő 
Ajkára még egyszer csókot lehelt:
Nyugalmas öntudattal látta ’s érzé 
Lehünyni napját e’ szűk föld felett.
’S megtört sugárral kék szemében, égre 
Függesztve egy haló tekintetet —
Fölzeng: „hozzád repül, te angyal ott fenn, 
Ki a n g y a l o d n a k  üdvezeltetett!“

MSeiithy Xsigmond.

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .
m u n k Á c s y ’ 3 6  h a z u g s á g a  *). — Munká

csy János, a’ ltajzolatok’ szerkesztője, ki egy pár

•) K ényesebb olvasóink meg fognak ütközni a ’ hazugság szón , 
m ert es nem az 1116(1610™’ kifejezési közé tartozik. Megval
lom, ez nekem nem is kedvencz szóra; én  effélékkel felette r i t 
kán szoktam clrií; e l  5 s z ő r  a z é r t ,  m ert nem vagyok szűké
ben  erősebb czáfoló eszközöknek sem , m á s o d s z o r ,  mtírt 
illyeneket csak a’ felliivás* hangja jogosítha t, ’s azon bizonyít
ványok , mcllyekre alapíthatnak. I la  be tudom b izonyítani, hogy 
valaki hazudott , jogom van a ' gyermeket nevén nevezni. M un
kácsy es társai nem igen válogatók a’ szavakban , m ert nekik 
nincs fegyver eléggé alacson , m ihelyt czéljaikra alkalmasnak 
látszik, l ie  ba valaki dorongot irányoz fejemnek , elég és czéJ- 
szerü lesz-e nekem magamat náds/ájlal védeni? Illyenko r ha
sonló fegyverre van szükség, legyen az illedelmes vagy ne. 
Nem a’ kényszerítenie t , hau ént a* kényszerítőt bélyegzi a ’ stí
lusnak e ’ neme.

év óta valódi kézműves! szorgalommal neki feküdt, 
miként kelthessen czifrább és meglepőbb dolgokat 
mások’ gyalázatjára, ki a’ rágalmazásból valódi pro- 
fessiót csinált, ’s ezen mesterségben ön magát is túl 
haladta, ez a’ Munkácsy János most Orosz József’ 
„Századának“  79. számában a ’ pesti magyar színház
ról írt czikkelyével koronáját tévé fel minden eddigi 
hasonnemü iratainak ’s példát mutata, miként lehes
sen minden bizonyithatás , minden hitelt érdemlő adat 
nélkül másokat egy egész nagy közönség’ szeme’ Iát— 
Iára becsteleníteni. Én ezen minden tekintetben szá
nandó, lelkileg szegény úri ember’ iratából csak egy 
hazugsági lajstromot készítek ’s azt közlöm feleletül, 
hogy ha a’ elassiens rágalmazók emberek előtt nem 
képesek többé, legalább ön lelkiösméretök előtt le
gyenek kénytelenek elpirulni.

I. h a z u g s á g ,  mit ö a’ nevezett lapban kohol 
az , hogy Vörösmarty az 6 R ajzolatai’ olvasóit vad 
jilk ik n a k  nevezte. Idézze Munkácsy a’ helyet és sza
vakat, ha Vörösmarty ezt valaha í r t a , vagy mon
dotta.

II. h. hogy én tizen egy ezer fo r in t adósságot 
hagytam a’ magyar színházra. Erre hiteles bizo
nyítványt kérek.

III. h. hogy ÉN hagytam a’ színházra adóssá
got. Én az igazgató választmány’ végzése szerin t, 
mit jegyzőkönyvből tudok megmutatni, minden hónap
ban csak 50 pengő forintot assignálhattam és néni töb
bet a’ választmány’ előleges tudta nélkül, ’s így, ba 
minden hónapban 50 pengő ft. adósságot csináltam 
volna is , tíz hónapi igazgatásom alatt az adósság 500 
forintra mehetett volna, nem pedig 11 ezerre, mint 
álnokul mondatik. Olly adósságokat pedig, ha vol
tak, mellyek a ’ választmány’ határozatából netalán 
tétettek, lehet-e igazgató által csinált adósságoknak 
mondani , annak belátására parányi ész elég.

IV. h. hogy aug. 1'ltől kezdve sept. Sóig 25,000 
fo r in t  jövedelmet hozott volna a' színház. Csak 12645
frt és 12 kr. hozott a’ számadások’ bizonyítása sze
rint, és ez sem volt tiszta jövedelem. Ellenben aug. 
22töl octob. végéig 17,000 váltó forint capitalist csi
náltunk , mellyet ismét fölemésztettek a’ farsangi hó
napok. Munkácsy hallott valahol űtezai híreket ’s e- 
zeket használta ismét fegyverül. Illyenek azok az ő 
el nem csavarható factumai, mellyekkel bennünket, 
mint mondja, elhalmozni szokott.

V. h, hogy én a’ legnagyobb rendetlenségben hagy
tam el a’ színházat. Financiális tekintetben, mint é- 
pen imént magyarázám, nem volt hatalmamban ren
detlenséget csinálni, mi rendetlenség volt tehát a z , 
mellyben a’ színházat elhagytam? Belső viszályok 
mindenhol, még a’ bécsi udvari színházban is vannak 
’s ezek a’ gyarló emberi természetből következnek x 
’s itt is voltak, de nem tudtam-e én azokat mindig 
úgy eligazítani, hogy nyilvánossá nem lettek? mint 
lett például az Egressy-Schodel-feleselés, és a’ szín
háznak kárt nem te ttek , mint Egressy’ elmenetele. 
Mi volt tehát az a’ legnagyobb rendetlenség, melly 
felől e’ rágalomczikkely szól, neveztessék csak egy ! 
Azt veti szememre Munkácsy, hogy én nem fordul
tam meg tízszer a’ színfalak között. Igaz , hogy én 
nem sokszor íördullam ott megr  nem annyiszor mint 
kellett ’s óhajtottam volnu , de ennek nem én valék 
oka, hanem azon keserves körülmény, melly szerint 
én minden más inkább voltam mint igazgató. Tudja 
ez a’ bölcs úr, mit teszen egy színháznál olly minde
nes igazgatónak lenni' mint én voltain? De hiszen 
nem első eset, hogy ő olly dologról tart beszédeket, 
mellyekről még csak fogalma sincs. — Abból, hogy 
én keveset voltam a’ színfalak között, nem követke
zett rendetlenség; de hogy színháznál rend legyen, 
nem azzal érni e l , ha az igazgató mindig a’ színfa
lak kozott bujkál, mint valami rósz daemon; ezt más
ként is elérhetni. Az utánam következő igazgató 
minden nap tízszer is volt a’ színpadon, és még is 
voltak rendetlenségek ’s oily nagyok és károsak,

\
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mint az Egressy-Schodel por. Hogy nem az én igaz
gatásom alatt voltak a’ színháznál legnagyobb rendet
lenségek, erre bátran fel merem híni bizonyságul az 
igazgató választmányt és magokat a’ színészeket, 
kik a’ dolgokat kissé jobban tudhatják, mint az ú t- 
ezákon és kávéházakban factumokat szedegető urak.

VI. h. hogy Kantomé a' pesti színházat nekem 
egy gőggel és puffaszkodással tele czédulám miatt 
hagyta volna el. Kántorné a’ pesti magyar színház
nak soha nem is volt tagja, ’s így nem is hagyhatta 
azt el. Mielőtt tagjává leendett, az igazgató választ
mány’ aug. 19. tartott ülésében hozott végzésénél fog
va kizárta őt, büntetésül, mert nem érkezett meg a’ 
kiszabott időre, és még csak feleletre sem méltató 
a’ választmány’ intő és meghívó levelét, mit ismét a’ 
választmány’ jegyző könyve bizonyít. Ha van czé- 
dulája Munkácsynak, vagy Kántornénak „gőggel és 
puffaszkodással tele“ , mellyet én írtam , teljes sza
badságot adok annak közzé tételére.

VII. h. hogy Lendvayné az én gőgöm , puffasz- 
kodásom miatt nem irta  alá szerződését , és nekem 
valaha azt mondotta volna , hogy olly emberrel m int 
én szerződést nem köt. Ez, mint koholt factum , már 
magában sem érdemel hitelt, de ha érdemlene is, le
döntetik az á lta l, hogy I.endvayné még mai napig 
sem írt alá semmi szerződést. Ha az alá nem írás
nak én voltam oka , az ok’ megszűntével miért nem 
szűnt meg a’ következés ’s miért nem írta alá Lend
vayné a’ szerződést később Szentkirályinak ? vagy 
miért nem a’.mostani igazgatóknak? Ezt is az én gő
göm miatt? íme a’ szép factum! — Hogy a’ puffasz- 
kodás , gőg és méltatlankodás nem az én természe
tem és módom, megtudhatja a’ színészektől, ki akar
ja ;  én bátran merem állítani, hogy becsületesebben 
és több emberséggel soha sem fog igazgató színé
szekkel bánni, mint én bántam, mind a’ mellett, hogy 
egyik színésznőnek sem csókoltam k eze t, egyik szi- 
uészszel sem sétáltam karöltve, mert én az Hiedelmet 
és emberi bánásmódot más dolgokban találtam , és 
igazgatói tekintetemet nem illy nyomorúságokra hit
tem alapíthatni.

VIII. li. hogy az Athenaeum’ játékszíni króniká
ja  valaha Laborfalvit, mint színésznőt Lendvayné 
elébe tette volna. Munkácsy azt mondja, hogy ezt a’ 
krónika nem ritkán  tette, azaz s o k s z o r ,  de idéz
zen tehát csak egy helyet a’ krónikából, melly az 
állítást bizonyítsa.

IX. li. hogy az Athenaeum' krónikája Zendvay- 
nét úton útfélen p iszko lja , gáncsolja. Ez koronája 
a ’ hazugságoknak! Senki sem lehet úgy megeléged
ve a’ krónikával mint épen Lendvayné. Annyiszor és 
jigy ezen krónika egy magyar színészt és színésznőt 
sem dicsért, mint épen Lendvaynét. íme ismét egy 
szép factum azok közül, mellyekkel Munkácsy ben
nünket elhalmozni szokott!

X. h. hogy a’ krónika Szentkirályinak ellensége 
lett volna. A z , ki mindent vakon nem javall és nem 
imád, ki egyszer kétszer megró valamit, korán sem 
ellenség még, lehet igen jó barát is. De Munkácsy
nak ezek mindig beláthatatlan dolgok voltak, mert ő 
a’ maga fejével barátságot, ellenségeskedést és ügyet 
soha sem tudott tisztán megkülönböztetni. Ki tőle né
zetekben, elvekben (ha volnának valamiben elvei) kü
lönbözik , az neki mindjárt ellenség; neki az is el
lenség, ki Rajzolatainak nem előfizetője, jó barát 
csak az , ki a’ Garabonczás diákot, Tündér Ilonát és 
a’ Rajzolatokat csodálja.

XI. h. hogy én vagy szerkesztő társaim akár 
nyilván, akár magánybeszédben Munkácsyt hazaáru
lónak neveztük, és azt mondottuk volna, hogy lelkét 
a' német színház' igazgatójának adta el. Ez egy Mun- 
kácsytól telnék ki nem-baráti ellen , nihil intentatum 
reliquit, de nem mi tőlünk. Igen nagy elbizottság és 
pöffeszkcdés egyéb iránt azt képzelni, hogy mi Mun
kácsyt hazaárulásra elég ügyesnek vélnők. Ő jó a- 
mollyan házi magyar humoristának, de ország és ha
za’ dolgai....! ez nem az ő mestersége.

X II. és XIII. h. és becsületgázló rágalom, hogy 
én vagy ismerőseim az én tudtommal pasquillusokat 
ragasztottak volna Szentkirályi ellen az útczákra és 
hazugság ’s ismét becsületgázló rágalom , hogy én 
és barátim közül valaki valaha azt mondotta volna, 
hogy Szentkirályi a' színházat hivatalnyerés m iatt 
akarja megbuktatni. Ünnepélyesen felszólítom itt 
Szentkirályi Móricz u rat, kényszerítse ennek bebi
zonyítására Munkácsyt. Az állítás rá  nézve minden 
esetre sértő , ’s ha be nem tudja az állító bizonyíta
n i, ő maga koholta, melly koholmányért törvény’ bo- 
szúját érdemli.

XIV. li. hogy én és szerkesztő társaim az ope
rának ellenségei volnánk. Sőt én voltam az, ki min
dig mondám, hogy opera kell, hogy az elkerülhetet
lenül szükséges eszköz a’ színház által elérni szán- 
déklott felsőbb czélokra , csakhogy ne a’ színdara
bok’ rovására, és financiális tekintetben úgy szerkez
teivé , hogy kárt ne tegyen a’ pénztárnak. Ki a’ ma
gyar színházat egészen opera-házzá akarná tenn i, 
az nem érti ezen egész tárgyat. A’ kettő megállhat 
együtt takarékos gazdaság mellett ’s csak akkor le- 
end jó l,  ha együtt áll meg. Én nem csak ellensége 
nem vagyok az operának , sőt merem mondani, töb
bet fáradtam annak megalapításában és előmozdításán 
mint 100 fecsegő, ki magát opera-barátjának hirdeti, 
és annak hasznára egyebet nem tesz, mint hogy kur
jongat, tapsol és éljenez, akár van helye akár nincs, 
vagy sületlen dicséreteket irkái mint Munkácsy. Ha én 
az operának ellensége lettem volna valaha, igen kön
nyen lehet, hogy ma Schodelné sem énekelne a’ ma
gyar színpadon, mert mielőtt Schodelné még ismere
tes volt akár az igazgató választmány, akár a’ ma
gyar publicum e lő tt, igen hatalmamban állott őt e’ 
színháztól örökre elvadítani, a’ nélkül , hogy valaki 
szememre vethette volna. Hogy nem tettem, bizony
ság leszen örökké, hogy én az operának barátja va
gyok stb. Bizonyság legújabban Z e t t e l  in a n n  i s i i 
nek idejövetelét én szinte elnyomhatám, ha általában 
alattomosságok és fondorlatok characterenunel meg
férnének. Rágalmazni könnyű, de tenni és fáradni 
valamiért, ez nem a’ Munkácsyak’ mestersége, vala
mint nekem nem a’ dicsekedés, mit ha úgy tudnék, 
mint Munkácsy, akkor mondhatnék e' tárgyról töb
bet is.

XV. h. és alacsony rágalom, hogy az Egressy
és Schädel közö tti bajban, nekem vagy társaimnak 
csak legkisebb befolyásunk is lett volna. Sőt én ezen 
forrongásoknak csillapítója voltam , mint több szi- 
nészszel bizonyíthatom , és ha akkor az én tisz
temben állott volna, lecsillapítani, mint lecsillapíték 
több hasonlókat a’ nélkül, hogy csak választmány e- 
lébe is kellett volna kerülniük, vagy épen nyilvános 
beszéd és botránkozás’ tárgyaivá lenniük, mint ezen 
szóba hozott Egressy -  Schodel ügynek; mert holmi 
hagymakoszorú, túlságos tapsok Egressynek, pissze
gések stb. mind csak ezen belső viszály’ következ
ményei. (Foljututík.) l l a j x a .

At A lhcnaeum hól hetenkent k é tsz e r, úgymint csütörtökön és v asárnap , je lenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a 1 F igyelm eaöből, minden 
kedden egy ív, A ra a ' kettőnek helyben k ihordással, 5 ft. ep. ; postán , nyom tatott boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. Velinpéldányok félévenként 
t é t  fo r in t ta l drágábbak. Évnegyedenként is válthatn i példányt 2  f . 3 0  és postán 3  fton . K iadó hivatal P es ten , Zöldfa a te z a , 2 5 7 . szám.

Xyomatik H ildán ,  a ’ magyar királyi egyetem* betűivel
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S t á t u s ’ b e l  e s  leü l é le te .

Ha a’ látható természet’ teremtményeit ’s 
képezményeit közelebbről tekintjük, észre- 
veszsziik azonnal, hogy azok kettős, be l és 
k ill é l e t b e n  mutatkoznak. A’ rózsa mint a’ 
czétlrusfa, a’ sas mint a’ kolibri, az oroszlán 
mint a’ homok-parányi atka, az organismusok- 
ban létező képzőerő által lesznek azok, mik 
kívülről látszanak, ’s ugyanazon képzőerő 
bírja őket származásra, kifejtésre, érettségre, 
nemök’ szaporítására, ’s ez hozza el végre 
vissza nem tartóztatható föloszlásokat. Már 
maga a’ teremtmények’ küljelentkezése az 
egész természet-világban, nem egyéb, mint 
az ő b e l s ő ,  szabad vagy hátráltató fejlődé
süknek következete.

Miért lenne ez a’ dolgok’ erkölcsi rendé
ben is máskép ? holott az ember lénye’ fele ré
szére különben is a’ természet-világhoz tarto
zik. és származása, fejlődése, művelődése, 
nem különben organisatiója szétbomlása’ te
kintetéből ugyanazon köz természet-törvények 
alatt áll, mellyek alatt minden képezménye 
a’ látható világnak. És tartozzék bár lénye’ 
nemesb részére a’ dolgok’ fensőbb és jobb ren

déhez annál, mellyet a’ mi napunk világít; 
jőjön bár az ész’ örök törvényadása amaz ér
zékfeletti birodalom’ határiból, hova földi szem 
nem hathat, ’s melly csak a’ tiszta erkölcsi 
öntudat’ legbensőbb ’s legmélyebb szentségé
ben mutatkozik ; sejtessen bár velünk az er
kölcsi jóság’ elérheten ideálja egy végnélkiili 
szellem-világot, mint a’ mellynek magát jobb 
részünk az erkölcsi törvény, halhatatlanság 
és isteníteni hite szerint polgárának tekinti: 
mégis míg a’ gondolkodó lélek a’ földi testtel 
mostani összeköttetésében marad, mind addig 
egész k i i l j e l e n t k e z é s ü n k  szerint a’ 
testi világ’ törvényei alatt állunk, habár e’ 
kiiljelentkezésünk’ utósó eleme bel valónkban 
foglaltatik is be.

Innen minden nemiinkféle lény, az ő egyes 
lét-állapotjában, meg tudja a’ maga bel- és 
kiiléletét, bel- és küljelentkezését egymástól 
különböztetni, mind a’ kettőről öntudattal bír, 
’s átláthatja az egybefiiggést, melly a’ kettő 
közt e’ földi életben tartandó. így hozzuk már 
ki testünk’ küljelentkezését fiatalkori növeke
dése ’s virágzása, emberkori teljessége, ereje 
’s érettsége, öregkori lassú liervadása ’s bom- 
ladozása szerint, azon belső léíszeres föltéte- 
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lekből, mellyeknek — jóllehet végtelen kü
lönböző árnyéklatokban — minden létszeres 
test, mint magában fenálló eg-é s z ,  kivétel 
nélkül alája vagyon vetve. De a’ mi testünk 
nem csupán csak maga magában egy e g é s z ,  
mint a’ növény- ’s állatvilág minden organi- 
satiója; hanem műszere is a’ bennünk lakozó 
léleknek, mivel akaratunk’ minden szabad 
munkássága a’ cselekedetről ismertetik meg, 
melly a’ külvilág’ körébe esik, és vagy a’ 
természet’ tárgyaira, vagy más, velünk egy
nemű lényekkeli összeköttetésünkre vitetik. 
’S így az egész megmérhetlen külvilágban, a’ 
teremtményeknek k ü l s ő  é l e t e  nem e- 
gyéb, mint b e l s ő  é l e t ü k n e k  következete 
’s feltünete.

A’ bel és kül életnek azon kölcsönös vi
szonya, melly minden organisatióban megvan, 
szükségképen illik a’ s t á t u s o k r a  is, ré
szint azért, mivel az szerződés’ útján egye
sült velünk egynemű lényekből szerkeztetett, 
kik egymással folyvásti összeköttetésben ’s 
közösülésben élnek; részint azért, mivel azt 
úgy tekinthetni, mint egy magában liatárzódó 
egészet, melly kívülről úgy mutatkozik, mint 
egy nagy, minden részeiben legszorosabban 
egyesült Organismus. Helyesen viszsziik tehát 
az organisatio fogalmát a’ státusra ’s annak 
kül mutatkozása- ’s alaki Itatására által, ’s 
mondhatjuk egyszersmind a’ státusról, hogy 
az ő be l s ő  é l e t e ,  f ö l t é t e l e  a’ k ü l 
s ő n e k ,  és ez a m a t t ó l  függ.

De ezen állítástól elválhatlan azon kér
dés : mit értünk a’ státus’ belső élete alatt, 
és mit számítunk ennek föltételei- ’s jelent
kezéseihez, mielőtt bebizonyulna, hogy a’ 
státus’ k ü l é l e t e ,  annak, mint magában lia- 
tárzódó önállásu egésznek nyilvánságos mu
tatkozása, nem különben a’ más státusokhozi 
állása, az ő belső életének minőségétől ’s 
nyilatkoztától függ, úgy hogy kívülről egy 
státus sem jelentkezhetik erő- ’s méltántel- 
jesnek , mellynek belső élete szétrombolva; 
ellenben a’ belsőleg ép ’s megerősült státus 
az ő összeköttetése ’s más státusokkali közö
sülése szerint úgy tűnik elő a’ státusok’ rend
szerében, mint élet- ’s erőteljes és nagy be
folyású.

Ha már azon föltételeket ’s viszonyokat 
közelebbről vizsgáljuk, mellyek alatt a’ stá
tus’ belső élete észrevétetik; legelsőben is a’ 
polgárok’ számtöbbsége által elért míveltséget

kell tekintetbe venni, mivel annak alsóbb 
vagy felsőbb foka fogja az egyesek’ jelentke
zését az ő nyilvános polgári munkásságokban 
elhatározni. Valamelly státus’ belső életének 
saját mutatkozásihoz pedig tartoznak az a l
k o t m á n y ,  k o r m á n y z á s  és az i g a z g a 
t á s ,  mint három alapföltételek, mellyek sze
rint lehet a’ státus’ belső életének mind teljes- 
erejüségét ’s előhaladását, mind gyöngeségét 
’s lassankénti hanyatlását megítélni. És e’há
rom tárgy teszi a’ státus’ belső életének saját 
középpontjait. A’ státusjog és státustudomány 
nagy földadása tehát abban á ll, hogy a’ stá
tus’ bel- és kül életének minden föltételeit ’s 
jelentkezéseit tökéletesen ’s kimeritőleg adja 
elő, és azon egybefüggést, melly minden egyes 
státusban, annak bel- és külélete közt va
gyon, világosan kifejtse.

Altaljában csak futólag lehet néhány tör
téneti adatok által a’ bel- és kiilstátuséletnek 
nagy fontosságú kölcsönös viszonyait megva
lósulva, foghatóvá tenni, a’ miből önkényt jő 
aztán a’ kettő közti szükséges egybefüggés. 
Milly magasan állott Spanyolország’ az euró
pai státusok’ rendszerében a’ castiliai Isabel
la’ és arragoniai Ferdinand’ korában, midőn 
az egyes spanyol királyságok végre egy nagy 
political egészszé olvadtak össze, mellynek 
fejledező ereje a’ föld’ negyedik részének egy
korú fölfödözése által még inkább növeke
dett ! Ellenben milly mélyen siilyedt az alá 
még V. Károly alatt csak alig ért magas pontja 
után, az említett két király’ unokája II. Fü- 
löp alatt, mivel e’ szűkkeblű önuralkodó sem 
kora’, sem népe’ szellemét fölfogni nem érté. 
Sikerült ugyan neki a’ nagyszerű vallásos 
izgásoktól a’ pyrenaei félszigetet az eretnek- 
nyomozás ’s égetés által eltartóztatni; de a’ 
németalföldi ifjú szabad státus kivíta polgári 
’s vallási szabadságát azon király ellen, ki
nek le nem szállott széles birodalmában a’ 
nap, és Spanyolország, belső státuséletének 
e’ mély lesiilyedte óta II. Fülöp alatt, elveszte 
előbbi political súlyegyenét Europa’ mérle
gében! —

Nézzük Francziaországot. Politicai értéke 
1400 év lefolyta alatt nagy jelentésű volt min
denkor, mikor csak belső élete jobban rendez
ve, ’s hathatós feltűnésre vala. És viselje bár 
— a’ népélet’ elért műveltségi fokára tekint
ve — Francziaország’ belső életének e’ feltű
nése Klodvig alatt a’ beálló hatodik, és n. Ká-
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roly alatt a’ múló nyolczadik ’s kezdődő ki- 
lenczedik század’ színét ’s characterét, ’s bé
lyegezzék azt szép Fiilöp’ ’s II. Lajos’ korai; 
világosan tűnik: ki mégis Francziaország’ tör
ténetiből, hoo-y kívülről e’ státus mindenkor 
fontos állást mutatott, ha a’ törvényes rend’ 
formáiban szabadon mozoghatott vala. Ugyan 
az történt ismét XII. Lajos és részletesen I. 
Ferencz alatt is. Midőn pedig ez a’ király’, ’s 
inég inkább gyönge ’s szellem nélküli utódai, 
le egész III. Henrikig, a’ vallási ’s egyházi 
szabadságot a’ státus’ beléletébe léphetéstöl 
erővel vissza tartóztatni ’s mindenkép elnyomni 
törekedtek volna, akkor vágta ketté a’ leg
vadabb polgárháború a’ belső élet’ erőteljes 
erét, míg végre IY. Henrik, ministerének, a* 
nagylelkű Sullynek segítsége által e’ borzal
mas egyenetlenségnek véget vete, ’s Fran- 
cziaország’ belső életének uj erőt, uj tartást 
ada. Hasonlókép tartá föl Richelieu is — 
jóllehet a’ határtalan uralkodás’ szellemében 
— a’ csendet ’s jó rendet, úgy hogy alatta 
velieté föl Francziaország’ a’ 30 éves háború’ 
folytakor Európában a’ nagy és elhatározó 
szerepet, mellyet XIV. Lajos — szinte a’ ha
tártalan hatalom’ szellemében — nagy követ
kezményekkel folytatott, hatalmának a’ spa
nyol trónöröklési háború’ idején történt meg
fordulta’ pontjáig. Azonban pedig nem a’ kiil 
körülmények’ munkálata volt az, mi által ez 
idő óta Francziaország’ előbbi magas állásá
ról lassanként lefelé siilyede, és már XV. La
jos alatt szava az európai nagy hatalmak’ ta
nácskozásiban olly keveset jelente : belső éle
tének ellentállhatlan hanyatlása volt a z , mi 
Francziaországot egykori erőteljes kiil mutat- 
kozásiban gátiá. A’ gyönge lelkű XIV. La
josra nagy befolyással bírtak a’ jesuiták, 
ágyasai ’s kedvenczei, kik a’ király’ határta
lan uralkodását a’ Hugenottáknak, ’s a’ pol
gári élet’ minden szabad fölemelkedésének le 
tiprására használták. Ez a’ körülmény nem
csak folyvást tartott az ő még gyöngébb uno
kája alatt, hanem egyszersmind a’ huzamosan 
folytatott ellenhatás’ rendszere által az orszá
got beléletének egészen uj alkotására, melly 
a’ zendüléskor be is következett, előre készí
tette. Nem akarjuk e’ zendülés’ rémtetteit elő
számlálni, mellyek által végre tetőpontját ér
te ; de hogy Francziaország az által, mi belső 
státuséletének e’ nagyszerű uj alkotásából az 
utókorra által ment — értjük t. i. a’ hűbéri

rendszer’ minden föltételei- ’s következmé
nyeivel egyiitli megsemmitését, és az alkot
mányos életnek korszerű alaptörvények általi 
megalapíttatását — hathatósan erősbűit, ’s e ’ 
bel alkottatáshoz képest kívülről is teljes ere- 
jüleg mutatkozott: arról kezeskedik a’ törté
net a’ XVIII. század’ bevégezte óta az egész 
utókornak.

Hasonló történt Angliában. Milly mago
sán állott Erzsébet alatt ez ország’ bel és kiil 
politicai élete, ’s mint siilyede lefelé a’ négy 
Stuartok’ uralkodása óta, mivel e’ ház’ ural
kodásának alapvonása volt, a’ nép’ és par
liament’ jogai helyébe a’ határtalan uralkodás’ 
hatalmát, a’ státus’ belső életére mélyen ható 
Protestantismus’ helyébe pedig a’ catholicis- 
must állítani. Ez ellenhatási bánásmód vivé a’ 
szerencsétlen I. Károlyt vérpadra, és száműző 
II. Jakabot. Helyébe lettek Vilmos az oraniai, 
's később a’ Gelfek a’hannoveri házból. Anglia’ 
belső státusélete ismét uj erőre kapót a’ val
lási ’s polgári szabadság’ vissza állíltaíása ál
tal, és mindkettőnek teljes erejűsége alatt 
eléré N. Brittania a’ XVIII. század’ végén, ’s 
a’ XIX. elején politicai magos állását.

Hasonló módon emelkedtek föl a’ több 
európai státusok is , mihelyt belső életük szi
lárd alapon nyugovék. így Svédország’ Gusz
táv Yása, és Gusztáv Adolf alatt; így Orosz
ország I. Péter; Poroszország II. Fridiik ala tt; 
Austria Mária Terézia ’s II. József alatt. Sőt 
az Ozmánbirodalomnak is volt az európai föl
dön hirtelen elvonuló fénypontja, midőn II. 
Muliamed, I. Széliül és II. Szolimán a’ státus’ 
beléletének uj tartást adának, mennyire átal- 
jában az izlám’ és sultanismus’ befolyása alatt 
a’ státus’ belső élete kifejlődhetik.

Mi vezette végre Éjszakamerikát önállá
sa’ ’s függetlensége’ megismerése után csak
hamar, szilárdul alapított ’s kevés évtize
dek után diadalmasan kivívott nagyságára? 
Belső státuséletének korszerű’s népe’ művelt
ségének teljesen megfelelő alkotmányalak volt 
a z , mi a’ föld’ negyedik részén az első önál- 
lásu státusnak növekedő hatalmát ’s jövendő 
nagyságát elhatározó. És e’ hatalma ’s nagy
sága mind addig növekedendik ’s haladand 
előre, míg az amerikai szövetséges alkotmány 
a’ belső életnek ’s a’ nép’ műveltségi előlia- 
ladásának megfelelendő. Ugyanez, ’s hasonló 
módon fog Közép- ’s Délamerikában is történ
ni , ha a’ belső élet az itt újra alakult státu- 

33 *
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sokban az ellenpárt’ diihösködő liarcziból győ
zelmesen kilépend, ’s minden státus olly al
kotmányt kap ’s fogad e l, melly belső életét 
erőre, külső mutatkozását political jelentő
ségre emeli.

Igen messze mennénk, ha a’ régi ’s kö
zépkor időszakiban is ki akarnánk történeti
leg mutatni a’ státusok’ bel- és kiilélte közti 
kölcsönhatását ’s egybefüggését, jóllehet a’ 
történet’ e’ nagy időszakira is u g y a n  ez 
a’ népeket és státusokat k é p e z ő  t ö r v é n y  
alkalmaztathatik. Belső élet’ ereje által győ- 
Zedelmeskedék Görögország Dárius’ és Xer
xes’ táborain, míg végre a’ görög szabad stá
tusok’ ölében a’ szabadság ’s polgáriság el
hunyván , az európai műveltség’ törzs-hazája 
a’ roppant romai birodalomnak tartományává 
leve. Belső élet’ ereje által állhata Carthago 
is a’ hatalmas Rómának ellent, míg ezen ereje 
belső meghasonlások miatt el nem enyészett- 
A’ zámai elválasztó nap, 17 napi égése az ó 
világ’ leggazdagabb kereskedő városának, vol
tak közvetlen következményei Carthago’ belső 
élete’ elhunyténak ’s elenyésztének. — A’ 
dolgok’ erkölcsi rendében u g y a n  e ze n  
t ö r v é n y  szerint hunyt le a’ világ uralta 
Róma is, bár fekete sasa a’ Themsetől a’Ní
lusig, az atlanti tengertől az Eufrát folyamig, 
a’ Dunától a’ siciliai szorosig terjesztő is ki 
hatalmas szárnyait. Ki mondhatta volna meg 
a’ római birodalom’ Augustulus alatti sorsát 
előre a’ Marius’, Sulla’, Pompejus’ és Caesar’ 
napjaiban! -És mégis Róma’ későbbi sorsának 
magva belső státuséletének a’ már e’ férfiak’ 
alatt kezdődött megrázatása- ’s romboltatásá- 
ban vala rejtve, habár egy olly óriás politi
cal építmény mint a’ római, nem olly hirte
len ’s egyszerre dűl is össze, mint a’ Memphis’, 
Susa’ trónjai ’s a’ 12 görög szabad státus om- 
lának össze, miután fényteljes kiil mutatko- 
zása’ alapjai, és belső életének ereje, tör
vényszerű rende ’s elölialadása lielyrehozliat- 
lanul megrázatának.

így láthatják az ifjabb népek és státusok 
az elő- és középkor’ történetinek tükrében sa
já t jövendőjük’ képét előre; az ö fölemelke
désük vagy hanyatlásuk a’ belső életerő’ é- 
lénksége vagy lankadtsága által határoztatik 
el. Erre mutat a’ látható természetben a’nap
virág, czédrus, a’ moh és minden állat-te
remtmények’ élete i s ; de hangosabban ’s ha
tározottabban hirdetik e’ közönséges törvényt

a’ szabadság’ világában, az elenyészett és 
fenálló, az emelkedő és hanyatló népek’ és 
státusok’ nyilványos történetei.

Csorna János *).

Ész* és szívleatandolk a ’ honban.
II.

Salamon.

September volna az én legbájlóbb hóna
pom , a’ szélig arczú, a’ szerényen gazdag, 
a’ kedvesen mosolygó öreg — de ő már téli 
halálnak siet, mindinkább elkomorulnak pil- 
lantatjai, ’s bár néha még áldó mosolylyal 
tekint az életbe vissza, nem sokára sírjára 
lengetik szellők a’ haldokló falevelet! így — 
bús ábrándozásnak vagy te, September,'hó
napja nekem; mert csak bánatosabb napokat 
várhatni a’ jövendőtől — bús érzelem a’ ha
landó kebelnek!

Május, rózsa arczú szép unokája az agg 
századnak, az ígérő, a’ remény-teljes bájló 
gyermek, marad az én hónapom! Idvezellek 
tégedet deli hónap, idvezlem magamat, hogy 
egyik napod’ hajnalán születtem! Te remény 
— te öröm-kéjjel dagasztod az emberi mel
le t ; életnek, az egész természeten elterü
lendő életnek vagy te követe, ’s csak szebb, 
csak jobb napokat reménylhetni a’ jövendő
től — milly boldogító érzelem a’ halandó ke
belnek !

Kertemben mulatozám, egyedül teli mel
lemmel. Szép volt a’ májusi nap ; méh és cse
rebogár zúgott a’ zsenge lomb között, fül- 
miledal bájlá az alj’ cseréit, lenge nyájas 
szellő játszadozék a’ fatetőkkel; felhőtlen 
vala az ég, mint egy boldog menyasszony’ ar- 
cza, éltető az illatos lég , ’s bájló, merre te- 
kinték, körültem a’ kelő élet! Lelieveredém 
az új gyep’ bársonyán, ’s kéjmámorral legel- 
tetém lelkemet az ifjiulott természet’ csoda 
bájain. Szívem, mint tárt virágkebel a’ har
mat’ mézének, nyitva állt az emberiség’min
den nemesi) érzelmeinek; egy lénynyel, egy 
rokon lénynyel, baráttal, kedvessel —

Eddig olvasám e’ szakaszomat kis nőm 
előtt, ’s borúló pillantatjából sejtéin bakiité- 
semet —

Egy rokon lénynyel, baráttal, kedves 
nőm veled — így igazitám magamat — vágy

*) A’ szerző illy czímíí kézirati munkájából: ,,Stá
tusjogi és political tanítmányok.“
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tam közölhetni dús érzelmimet; mert a’ szép 
természet akkor simul igazán szivünkhöz, ak
kor lesz meghittünk, sajátunk, mikor rokon 
kehiek’ társaságában éUleljiik bájait.

’S ím — kertem ajtaja’ nyílását hallom, 
kedves döbbenéssel fordítom hátra fejemet, ’s 
kit látok belépni a’ kert ajtón ? — Salamon 
zsidót, pályinkaházam’ bérlőjét! Kopott zöld 
manchester-nadrág lötyögött sovány lábszá
rain, porlepte saruk fedék lábait, néhai fe
kete mellény boritá mellét, ’s egy csíkos vá
szon felöltő leszakadozott gombokkal, tes
tét ; bal hónalja alatt egy pár bárány dögbőrt 
horda, mellyet hihető hozzám útjában vásárla 
jobbágyomtól, jobbjában pedig, látásomra, 
mindjárt a’ kertajtónál levett rongyos kalap
ját hozá, borsó ágy felébe, vagy pirosló cse- 
resnyefára bízvást használhatót.

Május’ legszebb napján, virágos lombos 
kertben, élő természet közepette — egy ron
gyos zsidó, dögbőrökkel! milly ellentét! ’s 
érzeményim’ kedves mámorában.milly kedvet
len vendég!

Boszúsan szőkém fel hevertemből, ’s tá
vozni akarék előle kertem’ mélyébe; de olly 
szépen tárt szívem, még sem bira olly hirte
len zárkózni embertárs előtt. — Nem valá- 
nak-e napjaid, ezt sugá nekem, mikben Sala
mon zsidó, a’ mindig pénzzel bíró, Óhajtott 
vendéged vala? Nem olly szükséges szerszá
ma-e a’ zsidó a’ magyar nemes udvarnak, 
mint egy harapófogó, mellyel ügyesen kiránt
hatunk minden szeget, mellyet helytelenül 
iiténk be ? ím nagy úr sem vagy, ’s még is 
hajiasz feledni: mivel tartozál egykor a’ sze
gény legénynek!

Megálltam, bevárandó Salamonomat. Ő 
hideg, érdektelen, gépi arczczal őgyelgett le 
hozzám a’ szép természetben , nem különben 
mintha egy darázskőből faragott faun — mik
kel még nem rég bírának a’ franczia ízlésű 
kertek — indúlt volna sétálni kertemben.

, Salamon, nyomott példánya minden zsidó 
bérlőknek a’ két hazában, nem mondom egész 
Európában. Mert azok az ügyesség’ typusos 
vonásai arczában, azok a’ kis eleven sze
mek, az a’ mindenre figyelő fúl, az a’ min
den haszonkát megszagoló orr, az a’nem épen 
szűkre hasított száj, melly az őt környező 
szőrerdő közűi olly ravaszdi mosolyog ki, 
egy szóval mind az öt érzéknek olly mozgé
kony, izgékony, hajlékony tapintata, éles

sége, melly minden körülményekbe olly hir
telen, olly biztosan behat— inkább nemzetiek 
Salamonnál, mint személysajátiak. Ő neki 
csak végig kell mennie udvarodon, hogy tud
hassa: miként állsz vagyonban és gazdasági 
ügyességben, ’s lehet-e hiteled előtte? egy
szer megfordúlnia házadnál, elég tudására 
annak: ki a’ főszemély a’ háznál, kinek ke
gyét kivívnia szükséges? ő egy percznyi 
szóváltás után veled, a’ legbiztosabban fogja 
sejteni: van-e jelenleg pénzed? jól aludtál-e, 
jól ettél ittál-e, egy szóval: kedv-ező szerke
zetben állsz-e részére, egy jó alku’ megköté
sére ? Hlyen Salamon bérlő, ’s ha még azt 
vetem ezen rajzomhoz, hogy termete kicsiny 
és sovány, haja, szakálla pedig égő csipke
bokornak hordozzák lángjait — készen va
gyok egész arcz-, mell- sőt életnagysági ké
pével.

Erősen feltevém magamban, első eltola- 
kodásom’ daczára, nyájasnak lenni a’ szegény 
izraelita iránt. Legelőbb is, a’ mint hozzám 
éré, íeltétetém kalapját vele; mert az isten’ 
szabad ege alatt átallám a’ szolgai jelensé
get, ’s ott még a’ leghitványabb gomba is 
felteszi kalapját előttem; és minthogy szívem 
tölt vala a’ környező természet’ bájaival, a’ 
teli szív pedig szívesen ümlüng és közleke
dik, meg nem állhatám, hogy Salamonomat 
ne ligyelmesítsem azon szép kilátásra, melly 
a’ tiszta májusi légben, kertem’ legtetősb 
pontjáról, mellyen állánk vala, láthatárunk
nak nyilék.

Én. Nézd Salamon, milly dicső kilátás, 
milly bájló vidék ez ! Ez a’ buja lapály itt 
előttünk —

Sa l amon.  Sok szép gőböly meghíznék 
ra jta , tekintetes uram!

Én. Amott a’ már rendre zöldellő szőlő
dombok —

S ál. Soványan fakadtak; kevés törköly 
lesz ez idén!

É n. Túl rajtok nagyszerű hegyeink —
S ál. Üresek; semmi érczbennök!
Én. Ércz-e, Salamon? Felejted, hogyha 

érczczel bírnának, törvényeinknél fogva kö
zelükben nem lakhatnál.

Sál. Laknám messzebb; de több érczből 
még is csak több jutna a’ szegény zsidónak.

Én. Érez ’s pénz van örökké szádban! 
F iú! te látom, a’ természet’ minden szépsé
geit eladnád gőbölyért, törkölyért, pénzért!
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Sal .  Miért ne, tens’ uram? A’ szépség 
nem sokat ér még-asszonyban is jegypénz nél
kül; és a’ zsidó még kevesebbet, ha pén
ze nincs.

Szerettem volna megrázni rőt szakállát 
az önzőnek , az érzéketlennek !

Én. De egy illy szép tavasz mint az idei, 
még1 is csak bír némi kecsekkel előtted, Sa
lamon ?

Sál .  Oh igen; mert a’ vetések gazdagon 
állanak. Ócsó lesz ez idén az élet, főkép’ a’ 
rozs. Szegeden immár három forint köble.

A’ ravasz róka! felmerném minden va
gyonomat tenni egy selmeczi cserep-pipára, 
hogy tudja egy pár verem tavalyi rozsomat, 
’s erre fáj foga. Tudósításaim valónak, hogy 
a’ rozs’ára felszökkent.

É n. Három forint-e Salamon ? ez ár bi
zony igen ócsó lenne illy korán.

Sál .  Becsületemre mondom, tens’ uram; 
három forint öt garason már a’ vidékben is 
vehetek akármennyit.

Én. Elhiszem Salamon. Úgy bőség lesz, 
hál’ istennek!

Sál .  (egy kis szünet után). A’ tens’ úrnak 
nem volna eladó rozsa?

É n. Volna Salamon ; de a’ te árodon nin
csen. Még időt várok rá.

Most Salamon elővevé rhetoricáját, mely- 
lyet bár csak dilettáns léttére jobban tuda 
forgatni, mint bár mellyik, ki azt cathedrá- 
ból húsz évig tanítá, ’s megmutató nekem 
pharizeusi looicája’ segélyével, minden syllo- 
gismusok’ és sopliismák’ nemein keresztül, 
hogy az idei szerfeletti bőségben, válásom
mal csak vesztendő vagyok, hogy rozsom 
megromlás’ prédája leend, ha mégnem az; 
mert vidékünk’ tavalyi rozsa altaljában cser- 
melyes, zsizsikes, szorúlt szemű, nem aczé- 
los, nem mázsás, erőtlen tésztájú; egyszó
val: megmutató ollykimerítőleg, hogy a’meg
győződést csak alig kerűlhetéin k i , mikép’ 
pár verem rozsom — inkább átok rajtam, 
mint áldás!

Ekkor megkezdődék az alkudozás, ’s az 
én emberem ismét olly ügyesen, olly kifárad- 
liatlanúl ostromla ajánlásaival a’ pénznek min
den nemein keresztül, hogy csak biztos híreim 
a’ búzaár felől, ’s azon körülmény mentheté
nek meg, hogy épen jelenleg pénz vala ke
zem közt, ’s nem valék rozsom’ árára szo
rulva.

Megkötők végre az alkut öt forintban 
kübliért. Becsület-szavát, mit elébb emlegete, 
azzal menté ki előttem a’ szíves Salamon, 
hogy egyedül értem tévé meg az áldozatot, 
másért semmi esetre nem fogta volna tenni 
azt. Feltnenénk szobámba, írásba tenni al
kunkat ’s felvenni az előpénzt.

Folyosómon léptünkben sejtéin, hogy Sa
lamonomnak megakada szeme, nőmnek egy 
régi, úgy nevezett szalupjában , mellyel már 
csak úton lábtakarónak hasznába, ’s most kí- 
tétete a’ levegőre szellőztetni, ez által hábo
rúját izenve a’ pusztító molyoknak, mellyek 
majd nem az utósó prém- és posztószálig be- 
vevék immár a’ tisztes szalupot. Meg nem áll- 
liatá szakállosom, hogy mentében szemlét ne 
tartson ’s egyet kettőt ne fordítson ra jta ; én 
pedig mosolygóm a’ dolgot, nem kétkedve, 
hogy a’ kiszolgált szalup miatt, még meg fog 
gyűlni baja kis barna nőmnek löt Sala
monnal.

Épen az elöpénz’ utósó húszasát számoló 
le ez asztalomra, midőn nőm szobámba belé
pett. Fürgén siete kézesókolásra hozzá Sala
mon ; két szóval előadó neki, mint vévé meg 
jó drágán rozsomat, ’s harmadikkal a’ — sza- 
lupnál vala. Beteges, köhécselő neje’ számára 
kéré azt feleségemtől; hiszen úgy mond az 
agg ruhadarab már csak zsidónak való.

Miért épen zsidónak, Salamon ? kérdi 
mosolygva nőm ; olly kiváltságosai vagytok-e 
ti az ócskaságoknak ?

Nincs máskép’, drága tens’ asszonyom; 
avit szokás, avit ruha, sajátságai a’ zsidó
nak. Rajtam, nőmön, gyermekimen még nem 
volt új köntös soha, ’s nehezen hiszem, hogy 
lett volna apámon anyámon is. Zsidónak zsib
vásár a’ szabója!

Ellágyúlt pillantatot veték nőmre, ’s a’ 
jó lélek megérte engemet. — Vidd el jó Sa
lamon a’ vén szalupot, mondó ő; és Salamon 
elégedten ballaga az avit lábtakaróval és dög
bőreivel haza!

Lementem újólag kertembe; de volt ké
jes idegzetemet többé vissza nem nyerhetém. 
A’ májusi nap nem vala nekem olly deli, a’ 
nyíló természet nem olly bájló többé !

Nem volt új ruha testén soha! soliajtáin 
magamban, borzadozva annak meggondolásá
ra: mennyi betegség’ anyagját nem vásárolja 
meg a’ zsidóság, elholtak’ avit köntöseikben! 
Milly mostoha sors nemzetedé ó Salamon!
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De nem érdemlett-e ? kénlé bennem az 
ész? Nem látád-e, milly jégfagyos a’ zsidó 
minden bája iránt a’ természetnek, minden 
nemesi) érzelme iránt az emberiségnek? mint 
álkodik, mint játszik becsület-szavával? mi
ként csak önzés, haszonlesés és pénz minden 
földi bálványa?

’S ha ez így volna is, felele a’ szív, mi 
azonban nem áll az egész nemzetről — mert 
mennyi nemeslelkű izraelitát nem ismer Anglia 
és Németország? ’s honunkban ki bírná fe
ledni Kästenbaumot? — ha ez így volna is, 
megfejtendő kérdés fogna maradni: születés 
és nemzeti bélyeg adják-e a’ zsidóságnak ezen 
lelkületet, vagy polgári állasa? Nincsenek-e 
irigylendő tulajdonai is a’ zsidónak? Nem 
mértékletes-e szinte a’ kereszténység’ meg
szégyenítéséig? láttál-e részeg zsidót vala
ha, bár ő főzi, itczézi legtöbb részeiben a’ 
hazának a’ részegség’ italait? A’magyar zsidó 
hálásan tör megtanulni azon hazának nyelvét, 
mellynek jótéteményeit izeli; ’s teszi-e ezt 
minden idegen, kiknek némellyike gyakran 
az urat szeretné játszani benne ? ’S szólj nyíl
tan: kelhetnek-e gúnynak, megvetésnek nyo
maiban, jónak, szépnek, nemesnek magvai?

Keveset ér a’ zsidó pénz nélkül! mondád 
jó Salamon. Úgy van, keveset! mert nincsen 
h á z  áj a mit szeressen, ’s lakta földén ide
gen ő, mint gyöngy-plánta az izmos tölgyek’ 
tetőiben!

Nemes szívű G r a n t ,  te jót akarál ho
nodban Spinoza’ és Mendelsohn’ nemzetével, 
’s a’ népek’ nemesi) szívű atyái, úgy nálunk 
mint egyebütt, már is megérték szavadat, a’ 
szelíd emberiség’ szavát! jpág András.

M a g y a r  j á t é k s z í n i  k r ó n i k a .

Jliinliácsy’ 3« liazug-sűgn. (Vége.) _
XVI. h a z u g s á g ,  és ismét nemtelen rágalom, hogy 
valaki közülünk , kiket e’ s z á z a d i  czikkely gya
núba akar hozni, Sc/iodelné’ kifü tyü lt etése fe lő l elő- 
legesen valamit tudott volna. E’ nemtelen vád tanúkat, 
bizonyítást kíván. Én semmi kifntyöltetésröl igazgatá
som’ letétele óta semmit sem tudok, ha Munkácsy tud, 
csak ki vele, közönség’ elébe! különben én azt hi
szem, hogy a’ fútyöltetés’ terve tőle jött.

XVII. h. hogy én, vagy szerkesztő társaim vala- 
tnellyike, névtelen levelet irtunk vagy Írattunk volna 
Munkácsy h o z , még nagyobb hazugság és lelkiösme- 
retlen rágalom , hogy a’ Munkácsy által közzé tett 
ocsmány levél tőlünk került volna. Én kétlem, hogy 
ezen levél mástól Íratott legyen ; Munkácsy maga ko
holta azt, hogy vele minket mocskolhasson ’s maga

iránt az olvasókban, mint üldözött m artyr, szánako
zást gerjeszszen.

XVIII. és X IX . h. hogy én és társaim Tündér 
Ilonát k i akartuk volna fú ty ü lte tn i , és hogy vala
melyikünk nézőket szólított volna meg: „mit nevet
nek Munkácsy’ czudar haszontalan (az ö szavai) da
rab ján?“ Munkácsy nem feledheti, hogy Tündér Ilo
nája a’ közönségnek nem tetszett; ő ezen darabbal 
magának aranyhegyeket Ígért, de reményei rútúl meg- 
csalák ’s most mérgében és bújában ennek okát is 
másokban keresi. De hiszen ki van nyomatva a’ Raj
zolatokban e’ híres elmerni!, mellyet senki sem dicsért 
csak maga Munkácsy, még Kunoss sem mert, Kunoss, 
a’ híres czimboratárs ! Az olvasó meggyőzheti magát, 
valljon lehetett-e e’ furcsa zagyvaléknak tetszeni. 
Nem szükség róla többé Ítéletet mondani , Munkácsy 
elkészítő annak criticáját, midőn kinyomatá. Ki volna 
elég kegyetlen az illy müvet fütyöltetni, melly maga 
kifutyöii magát? Én azt hiszem, hogy eddigi cs kély 
megállnatása is a’ színpadon Rartha, és Megyeri’ já 
tékainak tulajdonítható, kik azt adták szerepeikbe a’ 
mi benne nem volt: élénkséget, lelket.

XX. h. hogy én vagy szerkesztőtársaim  Szent
királyi ellen bujtogattuk a' színészeket. Illyesmi csak 
alávaló emberek’ mestersége. Felszólítom Munkácsy), 
nevezzen nekem csak egy színészt, ki bujtogatva volt 
és felszólítom a ’ színészeket is mind, álljon elő az, ki 
igazgatója ellen valaha általunk bujtogatva volt.

XXI. h. hogy én és társaim ama’ közlőit névtelen, 
levelet írtuk volna Szentkirályihoz. Ha ez nem ismét 
Munkácsy’ koholmánya, felszólítom öt, bizonyítsa be 
ezen ráfogást és egyszersmind feleljen meg nekem ar
ra ,  mit keres a’ Szentkirályihoz írt levél az ő kezei 
között ? Ügyvéde-e ő Szentkirályinak , vagy a’ leve
let csakugyan maga koholta?

XXII. h. hogy valaha valaki Frankenburg’ fiók
já t kinyitotta volna. Frankenburg’ travestált Apotheo- 
sisa az írnoki asztalon volt felejtve, Frankenburg’ Írá
sai közt, és ott találtatott meg. K ár, hogy nem lop
tunk ezüst mosdó medenczét, nem részegeskedtiink 
köz botránkozásra, nem csináltunk hamis obligatiókat, 
nem marasztaltattunk crimiualitásba, ezek mind jó  
fegyverek volnának most egy Orosznak, Munkácsynak, 
Csatónak argumentumok helyett! ez az őnagy bajok, 
ez az ő szerencsétlenségök, hogy annyi éjjeli nap
pali fáradozás, munka , izzadás után sem bírják sem 
eszünket, sem cliaracterünket sehol compromittálui, 
hogy úton útfélen rajta kapatnak a’ koholmányon, a ’ 
nemtelen fondorkodáson , és szétveretnek azonnal a’ 
fejünk felé hajtott rágalom-felhő.

X X III. h. hogy a’ színészek között rend és f e 
nyíték ne volna. A’színészeknek nyomtatott törvényeik 
vannak , mellyekre ők magok örökké hivatkoznak ’s 
menyeknek annál készebbek engedelmeskedni, mert 
nem erőszakkal rajok tolva, hanem őket kihallgatva 
’s az ő befolyásokkal készítettek még az én igazgatá
som alatt. Ha ezen törvények meg nem tartatnak, ha 
fenyíték nincs, az nem a’ színészek’ vétke, hanem 
az igazgatóságé. Egyébiránt, nem hiszem, hogy ezen 
törvényeknek a’ mostani igazgatóság is ne tudna tisz
teletet eszközleni. Ez megint csak ainollyan kávéházi 
factum. Ha illyen dolgok azok, mikkel Munkácsy az 
igazgató-választmánynak, mint mondja, gereblő pen
nájával örömest szolgál, ezt az igazgató választ
mány nem igen fogja megköszönni, mert igazgatókat 
semmivel sem lehet jobban kisebbíteni, mint ha az 
mondatik rólok , hogy nem tudnak igazgatni. Ez a ’ 
Munkácsy egyébiránt olly derék kópönyegforga- 
tó , hogy nála csak az egy Csató nevetségesebb. 6 
volt egykor a’ legnagyobb ellensége az igazgató vá
lasztmánynak , ő kelt ki Schodelné’ félfogadása ellen 
is, mint a’ Rajzolatok bizonyítják, ’s most mi lett be
lőle? hízelkedő, csúszó mászó, kinek csak egy rósz 
gereblő pennája vau ’s azzal is elóbbeni meggyőző
dései ellenére akarna s z o l g á l n i ,  ha szorulna szol
gálatára valaki.
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XXIV. h. hogy Szentkirályi alig egy pár hónap 
a la tt, több újságot, hozott volna o ’ színpadra, mint 
én szinte egy év alatt. Mindenben a’ kezdet legnehe
zebb, egy új színház’ igazgatásában szinte. Minél tá
volabb van az ember a’ kezdettől, annál több aka
dály van legyőzve. Bátran merem mondani, hogy a’ 
pesti magyar színháznál alig lesz igazgatónak többé 
ölly nehéz állása, mint nekem volt kezdetben, midőn 
sem elegendő tagok, sem díszítmények, sem ruhatár’ 
tekintetében nem volt még az intézet kellőképen el
látva , midőn a’ játékrendet (repertórium) annyi ne
hézség és akadály korlátozá. Én eleget fáradoztam, 
eleget küzködtem, talán többet, mint sok más fogott 
volna; ’s mi érette a’ jótétemény? az, hogy rágalma
zók’ gúnytárgyává lettem ! Ez egyébiránt engem nem 
kedvetlenít; valahányszor ügyet vállalók, tisztán az 
ügyért fáradtam, ’s nem egyébért; emberek’ tetszé
se, hálája, szép dolog magában, de kit c s a k  ez lel
kesít tettekre, az előttem szánandó lény. Én a’ szín
ház’ igazgatását magáért a’ színházért vállaltam e l ; 
pénzbeli * *) hasznom benne nem csak nem vo lt, sőt 
tetemes károm ; dicsőséget nem kerestem, mert hírt 
nevet színházi igazgatással nem igen fog magának 
senki szerezhetni. — Ha valaki ollyat tagad meg tő
lem, mit talán érdeműi kellene tulajdonítania, azt tűr
ni tudom, tűrni szoktam : de ha azt vetik szememre, 
hogy kötelességemet nem teljesítém, akkor kénytelen 
vagyok magamat védeni. Csupán ez okból, nem pedig 
hiú kérkedésből, vagy ama’ mindig kellemetlen ösz- 
szehasonlítási viszketegből, közlöm lajstromát azon 
daraboknak, mellyek az én és Szentkirályi’ igazgatása 
alatt először adattak :

Bajza. Szentkirályi.
A ug. 22- 1837. Á rp á d 1 éb redése J u n . 8 .1838. G y á sz v ité z ek
S e p t.l2 . — K ü lfö ld iek — 17. — Ism ere tség  a ’

— 20. — S aluzzó i Corona v á ro s lig e tb en
— 23. — K eg y en czek — 18. — "Veszedelm es
— 26. — M ag y a r bábéi nagynéne

Oct. 16. — IV .  H e n r ik —  26. — V e s ta ' szüze
— 17. — H ason la to sság J u l .  28. — B űvös v adász
— 23. _ M onaldesclii A ug. 5. — T ü n d é r  H ona
— 2 8 . __ N orm a — 9. — M átk an ézés

N ov. 1. __ P á r is i  nap lopó — 20. — T ék o z ló
— 18. G yám ság — 31. — K orsze llem .
—  28. M ontecc lii és

C ap u le tti
D ec. 21. K é t özvegy

— 27. — U tazás  közös

Jan. 6. 
—  11 .

1S3S
k ö ltség en  
I s m e r e t l e n n ő  
Pajkos pesti ju -

— 27.

— 30. 
Febr. 2 .

— 16. 
—  2 1 .

Mart.10.
— 13. 

Apr. 30. 
M áj. 12.

— 16-

— 19.
— 22 . 

Juli. 5.

r is ta
—  F ö ld sz in t ’s e l 

ső em elet
— V a z u l
— H oratiusok és 

Curatiusok
— Kean
— R ágalom  is k o 

lá ja  .
— Lázadé zsid ók
— Beatrice
— Lear
— A dorjánok és 

Jen ők .
— Szerelem  és 

chain pagnei
— M arét bán
— K özös ház
— Arany k irá ly .

■) E ngedelm et ez egészen  privát d olgok ért. A z országos 
rágalm azók egész a’ p r ivatissim ák ig  m entek  már. Szo-

Én lemondottam az igazgatásról jun. 6. ’s ekkor 
Szentkirályi mindjárt beiktattaték utánam; ’s igazga
tása tartott ang. 18ig. Az ö igazgatása alatt volt 73 
előadás, az enyém alatt 227. Az ő igazgatására csak 
6 új darabot lehet számítani, mert a’ Gyászritézek, 
Ismeretség a’ városligetben, Veszedelmes nagynéne, 
még az én igazgatásom alatt tanultattak be; az én 
igazgatásom alá jő 32 új darab ; következőleg Szent- 
királyi alatt minden 12dik napra esik egy új darab, 
az én igazgatásom alatt pedig minden 7dik napra. És 
így kitetszik, hogy amaz állítás , melly szerint Sz. 
alig egy pár hónap alatt több újságot, hozott volna a’ 
színpadra, mint én szinte egy év alatt sem általán, 
sem aránylag nem ig az , ’s hogy Munkácsy vagy azt 
sem tud ja , hogy kétszer kettő négy, vagy extreme 
szemtelen. íme, uraim, ismét , ,egy factum, kérlek igen 
szépen tagadjátok, íme egy axióma, kérlek igen szé
pen czáfoljátok!“ Ez adatokat ne vegye senki úgy, 
mintha én általok Szentkirályi’ igazgatását akarnám 
becsmérlem, vagy a’ magamét emelni, mert én azt hi
szem és vallom, hogy nem tettem annyit a’ körülmé
nyek’ mostohasága miatt a’ színház’ ja v á ra , mennyit 
akartam és tehettem volna.

XXV. h, hogy én azt akartam volna megmutatni, 
es azt hinnem , hogy miután én az igazgatásról le
mondottam, a’ színháznak meg kell buknia. Sőt éu 
valék a z , ki állítám , hogy nincs olly egyes ember, 
kitől a’ színház’ fenmaradását felfüggeszteni lehessen. 
(L. Figyelm 590. lap.).

XXVI. h. hogy valaha g ró f Dessewffy Józsefnek 
az mondatott volna, hogy féregként el fo g  tipor- 
tatni.

íme ennyi hazugságot írt össze Munkácsy Orosz 
Századában egyszerre, és csak harmad fé l  lapon, 
képzelheti az olvasó, mennyit ír t már egész életében ! 
És miért mind ezt ? azért uraim, mert 1) nincs olly fe
je  , hogy vele más okos dolgokat csináljon; 2) mert 
már mindenből kiszorúlt ’s a’ literaturában csak ,,dong 
szomorún, mikor érzi szélét az enyészetes ősznek.“  
Rajzolatainak előfizetői elfogytak, sületlen elméncz- 
kedései nem kellenek senkinek, Tündér Ilonája nem 
tetszett, magyar színház’ igazgatója akart lenni, de 
az intézet nem bízatott kezeire. *) Mit csináljon te
hát? hová folyamodjék? mivel töltse idejét? Kényte
len rágalmakat, hazugságokat koholni és magát velők 
a’ magyar közönség előtt örökre bepiszkolni. Mert 
ne gondolja, hogy ő becsületes embereket kisebbít
hessen, azok fölebb állanak, hogysem őket ocsmány 
sárdobások elérhessék.

Azért csak rajta, drága Munkácsy úr, járjon fa -  
ctumok után útczákon, kávéházakban (’s maga leg
jobban tudja, hol? ) koholjon történeteket, hazudjék e- 
gész bátorsággal és vakmerőséggel, piszkoljon becsü
letes neveket, mert hiszen így tudja meg a’ v ilág , 
hogy ön még é l , fenn já r  mint sötétség’ fia, mint li
teratúrai kísértet és humoristicus rém, a’ jó név és 
h ír’ ijesztgetésére. Pest, octob. 16. 1838.

Bajza.

ru lt á lla p o to k b a n  mit tehetn ek  mást ? D e ez nem  baj, 
sót ez  m utatja, hogy  már m indenekből k ifo g y n a k , *s 
ezen  id ővesztő  v iták  nem  sokára végok ét fogják érn i.

*1 M éltó m eg o lv a sn i, micsoda fö lté te lek  alatt akart ezen  
űr sz ín h á z i igazgató le n n i. H a a’ v ilágon  sen k i sem  
birna Í té le tte l csak M u n k ácsy , akkor n ek i vo ln a  he
gyen  vö lg y ö n  la k o d a lo m , de hála az é g n e k , k is  esze  
m ásnak is  van ’s ez untig e lég  M unkácsy’ e llen éb en .

A z  A t h c n a e u m h ó l  h e t e n k é n t  k é t s z e r ,  ú g y m i n t  c s ü t ö r t ö k ö n  é s  v a s á r n a p ,  j e l e n i k  m e g  e g y  e g y  í v ,  t á r s á b ó l ,  a ’ F i g y o l m e z ö b ö l ,  m i n d e n  kedden 
e g y  i v .  Á r a  a ’ k e t t ő n e k  h e l y b e n  k i h o r d á s s a l  5  f t .  o p . ,  p o s t á n ,  n y o m t a t o t t  b o r í t é k  a l a t t  5  f t .  4 8  k r .  c p .  —  V e l i n p é l d á n y o k  f é l é v e n k é n t  
k é l  f o r i n t t a l  d r á g á b b a k .  —  É v n e g y e d e n k é n t  i s  v á l t h a t n i  p é l d á n y t  a  f t .  3 o  k r „  p o s t á n  3  f t t a l .  K i a d ó - h i v a t a l  P o s t e n ,  Zöldfa-útoza.

J a n k o v i c s - h á z  a 6 7 .  s z á m ,  e l s ő  e m e l e t .

Wyomatik Budán , a’ magyar kir. egyetem’ betűivel.
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j í '  p o lé m i á r ó l  á l t a l á b a n
' s  a ’ HiruUk’ polém iájáról kiklOnüsen.

Minden öngondolkodó embernek tulajdon, 
másoktól kisebb nagyobb mértékben eltérő 
nézete ’s meggyőződése van : minélfogva a- 
zokkal, kikkel társalkodik, könnyen vitat
kozásba ered ’s e’ vitatkozás’ czélja, a z 
i g a z s á g’ m e g h a t á r o z á s a .  Vitatkozni 
ennélfogva csak akkor lehet, ha legalább e- 
gyike a’ vitatkozóknak tévúton van, ellenke
ző esetben az igazságban egyeznének; ha 
pedig mindkettő’ nézete eltér az igazságtól, 
akkor a* vitának vég ’s irány nélküli tér nyí
lik. A’ vitatkozások’ nagyobb része e’ nemű: 

Ha egymással elvben egyezünk, eltérő 
véleményeink könnyen kiegyenlíthetők. Ma
kacsai)!) a’ vitatkozás, hol elvkülönbség van, 
kivált fontos tárgyakban, mellyek némileg 
rendeltetésünkkel összefüggnek, mint a’ phi- 
losophiaiak, politicaiak és nevelésiek. Dü
hös pedig a’ vita főleg akkor, ha a’ támo
gatott nézetek é r d e k e i n k k e l  v a n n a k  
ö s s z e k ö t v e .  Ez esetben a’ vitatkozás e- 
g é s z e n  e l t é r  ezé  Í j á t ó l ,  az i g a z s á g -  
t ó 1, mert min érdekeink mellett rántunk

fegyvert, nem tekintve, igazunk van-e vagy 
nem. Illy esetben a’ vitatkozók’ e s z k ö z e i  
is eltérnek egymástól. Kinek igazsága van , 
álokokra nem szorul, sőt azokat nem is hasz
nálhatja; mert az igazságot csak igaz okok
kal lehet támogatni, mint már Társalko
dóban! értekezésemben érültéin ; az igazság’ 
védője tehát ellenét okai’ súlyával zúzhatja 
össze. A’ ki ellenben nézeteiben saját ér
dekeitől liatároztaíik , kinek igazsága nincs: 
az csupán álokokkal liarczolhat, ’s ha elle
nétől sarokba szoríttatik — mi elkerűlhetlen 
— koholmányokhoz folyamodik, lefogásokkal 
’s rágalmakkal igyekszik magán segíteni , 
sőt a’ legdurvább szidalmakra fakad, szóval 
vitatkozása megszűnik n é z e t i  ’s t á r g y i  
lenni ’s s z e m é l y e s s é  válik.

Talán ejébb kell vala a’ vitatkozás’ 
két nemét; a’ s zó-  é s  í r á s b e l i t ,  említe
nem. Az első elme-gyakorlásra jó , ha ma
kacssággá ’s diihösséggé nem fajúi, kivált
kép pedig s z e l l e m i  f e l i z g a t á s r a ;  mert 
mindenikünkben létezik bizonyos vis intertiae, 
mellynél fogva lelkünk igazi munkásságra 
csak akkor hévül f el , ha az bennünk meg
töretik. Az írásbeli vitatkozásnak azért,

34
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uielly szorosabb értelemben egyedül nevez
tetik polémiának, az igazság, tehát tudo
mány’ kifejlődésére minden időben védtelen 
befolyása volt, mint ezt a’ literaria história 
bizonyítja. Az igazság’ kimutatása tudniillik 
mély búvárkodást, következésképen időt kí
ván , miben a’ szóbeli vitatkozásoknál szű
kölködünk ; továbbá az ezekkel összekö
tött nagyobb nyilvánosság? tehetségeinket 
végső erőködésre készteti, ’s így minden 
kellékek egy esülnek, nem csak az igazság’ 
kinyomozására, hanem élénk és hathatós e- 
lőadására is. R o u s s e a u ’ levele Beaumont 
párisi érsekhez, J u n i u s ’ l e v e l e i  ’s L e s 
sing?’ Klotz -ellen intézett püiilippieája , 
azért nem csak a’ hatalmas polémia , hanem 
egyszersmind az élénk és hathatós prósa’ ed
dig; felül nem múlt remekei.

Illy gyümölcsöket azonban, magára néz
v e , csak az arathat, ki tiszta kebellel, az 
igazságtól buzdítva, polemizál. Az illyen el
ismeri ellenfelében az észt; mert esztelennel 
nem lehet azon czélból vitatkozni, hogy az 
igazságot kinyomozzuk ; hathatósan ugyan , 
de nyugodtan szól, ’s még hiúságát is alá
rendeli az igazságnak; ’s így győzzön vagy 
húljon el a’ harczban, mindig becsülettel él 
és hal; mert ha az igazság’hű szeleteiét az 
emberben nem tiszteljük, mi létezhetik azon 
kívül benne, a’ mit még tisztelhetnénk? Az 
önérdeke mellett polemizáló ellenben mindig 
csak a’ diadal’díjáért küzd; győzni ,  a k a r 
ín el l y  ú t o n  és  mó d o n ,  akarmelly fegy
verrel. De ha igaz, hogy az igazság ren
deltetésünk’ ’s ennélfogva társasági életünk’ 
czélja is , ’s ez ott fenn nem állhat, a’ hol, 
önséges okokból indíttatva, a’ tévelygés és 
előítélet’ bálványai kiállíttatnak: úgy tagad
ni nem lehet, mikép az emberiség’ érdeke 
kívánja, hogy az igazságtalan megtámadó 
helyett az igazság’ védője diadalmaskodjék. 
Ki igazság ’s jog ellen v í , életben vagy li- 
teraturában, az emberiség ellensége ’s önsé
ges indító okai, eszközei és czéljai’leleplezér 
se, minden becsületes embernek — legalább an
nak, a’ ki ezt teheti — kötelessége ; mint em
beri kötelesség igazságtalanul megtámadott 
felebarátunkat védeni. Ez okoknál fogva egy
szersmind világos, hogy az igazság mellett 
vívónak a’ diadalmat kezéből kicsikartatni 
engedni nem szabad , ’s ha ennélfogva igaz
ságtalanéi személyes fegyverekkel támadta-

tik meg, hogy azt sikeresen visszaverhesse, 
némileg hasonló fegyverekhez nyúlnia k e ll, 
nem ugyan koholmányokhoz ’s rágalomhoz, 
erre soha sem szorúl ’s ezzel igazságos fi- 
gyét csak koczkáztatná, hanem legalább an
nyiban, a’ mennyiben a’megtámadó’ önséges 
indító okai eszközei ’s czéljai’ leleplezése po
lémiájának szükségkép személyes irányt ad; 
mi arra nézve elmulaszthatlan, hogy a’ köz
vélemény’ ítéletét megállapíthassa ’s a’ bű
nösöket a’ Nemesis elérhesse. Még az illy 
polémia sem liaszonnélkiili, nem ugyan a’vi
tatkozókra, hanem a’ k ö z ö n s é g r e  nézve .  
A’ zaj összecsődíti a’ sokaságot, tudakozód- 
jiak annak oka iránt, részvéte? gerjesztet
nek, ’s végre önszemökkel látni, Ítélni akar
nak ; ’s így megtöretik a’ közönségben a’ 
vis inertiae ’s ollyanok is belé vonatnak a’ 
literaturába, kik máskép részvétlenek voltak. 
A’ botránkozás pedig, melly a’ heves polé
miát követni szokta, a’ sokaságot vissza nem 
ijeszti; mert ez szereti az erős szereket, 
mindenek felett pedig a’ nagy, borzasztó lát
ványokat.

Alkalmazzuk ezen elméletet a’ Hírnök’ 
polémiájára, hogy azt, szerkesztőjével és se
gédjével együtt, közelebbről megismerhessük.

A’ Hírnök’ vitatkozási álláspontja pro- 
grammájából kitűnik. A’ 73. számú Hírnök’ 
szemléje szerint ez velejében: ,,a’ eonstituti- 
onalis előre haladásnak, az óvatos ’s meg
fontolt, ’s ugyan azért lassú javításoknak, 
minden szerény vélemény és nézet’ kihallga
tásának, ’s az ország’ reális érdekeinek hir
detése és előmozdítása“. Lehet-e valamelly 
hírlapnak ennél szebb ’s igazabb programmá
ja? Itt az igazi közép a’ hit telenkedő ’s az
ért rontó újítás, ’s tespedés közt ki van mu
tatva. Ezen programmát ennélfogva igazi o- 
kokkal ’s csak igaziakkal lehet támogatni ’s 
a’ szerkesztő és segéde teljesen megfelelnek 
tisztöknek, ha liírlapjokat ezen szellemben 
szerkesztik, ’s Századjukban ezen program
ma’ eszméit komolyan, nyugalommal, a’ nem
zet’ szelleméhez ’s műveltségi fokához mér
ve, fejtegetik ’s magyarázzák. De tette-e 
ezt Orosz József és segéde Csató Pál? ’S 
birnak-e ehhez elegendő philosophiai, politi
cal ’s históriai tudománynyal, ember 's vi
lágismerettel? Az eddig adott próbák ellen
kezőt bizonyítanak. Polemiájok felvilágosí
tás helyett boszonkodást gerjesztett ’s végre
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nem egy olvasóban azon gyanú támadt, hogy 
a’ kihirdetett programmá csak az előfizetők’ 
csalogatására kitűzött lépvessző, ’s irányok 
igazán nemzeti életünk’ kifejlődésére ’s a’ 
neuizetisedésre nézve, a’ megállapodási elv’ 
terjesztése, a’ réginél maradás. Orosz Jó
zsef már a’Hírnök’ feltűnte előtt, szintúgy 
mint most, minden nemzeti intézetink: az a- 
eademia, lóverseny, casinúk, gőzliajózás, 
magyar játékszín stb. ellen irkáit, ’s most, 
midőn a’ budapesti állóhíd’ ügye nem sokára 
el fog döntetni , alkalmasint tollát ez ellen 
Is fordítja; különösen pedig ismeretes azon, 
hazánkban már annyi derült kedvet okozó, 
gyámságról, mellyet Széchenyink felett gya
korolni törekszik, ’s mit ez legújabb: „Né- 
melly Orosz tárgyakról“ szóló czlkkelyében, 
olly igen mnlattatúlag meghálált. A’ Rajzo
latok’ és Természet’ íróit — a’ Társalkodóba 
iktatott értekezésemben — jó stylistáknak ne- 
vezém, Orosz Józsefről ezt nem állíthatni; ő 
inkább német mint magyar iró, mit talán nem 
kellett vala érintenem, mert Terra incognitá- 
já t nem olvastam; először azért, mivel a’ ma
gyaroktól irt német munkákat nem kedvelem, 
úgy vélekedvén, hogy magyarnak a’ magyar 
literatúrai kell művelnie, nem pedig a’ né
metet , mint viszont a’ németnek a’ németet 
és nem a’ magyart; mivel az ellenkező szint- 
oily fonák és képtelen, mint Csató Pál’ el
méje’ távollétében ejtett minapi javaslata: 
hogy a’ m a g y a r  közönség m a g y a r  szín
házban o l a s z ú i  jelentse ki helybeliagyá- 
s á t ; másodszor azért nem, mivel hazám e- 
lőttem nem terra incognita; ’s végre, mert 
szerencsétlenségemre elébb magyar munká
já t „Széchenyi mint iró“ tekintéin keresztül, 
’s nyomorúsága kedvemet Orosz’ minden többi 
munkáihoz teljesen ’s törökösen megzsinege- 
lé. Felőle tehát itt nem szólhatok; nem a- 
zon drágalátos jegyzésekről is, mikkel Orosz 
Századja’ becsét olly kimondhatlanúl neveli; 
polémiájáról azonban annál is inkább kell ér
tekeznem, mivel ennél fonákabbat a’ magyar 
literatura eddig alig látott. Minden nemzet
nek, minden kornak, megvan a’ maga mód
ja, színe, hangja, mellyen hozzá szólnia kell, 
’s melly ellen a’ nélkül nem véthetünk, hogy 
szavaink’ hatását ’s czélját ne koczkáztatnók. 
Nemzetünk még eddig igen őszinte nép, min
dent szóra, úgy szólván, betű szerint elhisz, 
de épen azért annál inkább boszankodik ar

ra , ki őt rászedi, ’s mindenek felett utálja 
a’ hamis kétszínű beszédet ’s a’ képmutatót. 
’S ím’ tekintsük a’ Hirnök’ hetiszemle-előtti 
polémiáját. Mint a’ hegelianusok philosophi- 
ánkban nem tekintvén ebbeli literaturánk’ 
eddigi zsengéit, a’ német érthetetlen plii- 
losophia’ homályos beszédével fárasztják tii- 
redelmiinket: úgy Orosz, nem méltatva nem
zetiségünk’ ’s kifejlésiink’ végtelen különb
ségét , a’ magyar közönséggel ’s az athenae- 
istákkal, az angol T i m e s ’ hangján O’ Con
ne l l  ellen akara beszélni. Nem uram, midőn 
B—y’ színházi esetét egy farkára hágott kutya’ 
ordításával akará nevetségessé tenni; egyik 
athenaeistára merészen ráfogá, hogy bizo
nyos zugligeti történetkor az asztal alá rej
tezett; ’s Árpád’ ébredése’ bírálatában Vö
rösmarty t „kapálásra“ ítélte: akkor, mind a’ 
két haza előtt kétségtelenné tévé, mikép 
programmája álláspontját meg nem fogja, ’s 
belseje nemzetétől olly teljesen elidegenült, 
hogy azon hangot sem képes eltalálni, mely- 
lyen vele szólnia kell. Olly merész ráfogá- 
sokat, olly kíméletlen, minden igazságot láb- 
bal-tapodú bírálatokat, még nem tűrünk e l, 
’s boszankodás nélkül nem hallhatjuk. Ha a- 
dott példáját követjük: milly hangon beszél
jünk azután olly literatúrai nullitásról, inily- 
lyen Ön, mélyen tisztelt Orosz József úr ?

Ügyesebb kezekre kellett a’ Hírnök’ po
lémiáját bízni, ’s ezek legalább annyiban 
Csató Pálé i, mennyiben a’ fennforgó körül
ményekbe jobban van avatva, mi v e l  ez e- 
l ő t t  a z on  z á s z l ó  a l a t t  v i t é z k e d e t t ,  
m e l l y  e l l e n  ino s t  ví n ia  k e ll. De ez 
ám bibéje is , melly teljesen feltakarva, hi
telét az őszinte magyar közönség előtt ö- 
rökre eltemeti. Csató Pál irói becsére néz
ve sem tudós, sem költész, ő csak stylista; 
tudományos dolgozatai compilatiók, a’ szép- 
literaturaiak költészi érdem nélkül valók, és 
sima előadáson kívül nem bírnak más kitű
nőséggel. Ő belé kap ugyan mindenbe, de 
mindenben a’ felületesség maga. Polémiái 
pályáján őt eddig a’ körülmények’ ismerete, 
tolla’ jártassága, különös ügyessége „kohol
mányait némi hiteles színben kitüntetni“ min
denek felett pedig ellenei’ tartós hallgatása 
segíté ; mert, hogy nem ügyesebb vívó, a’ 
próba kimutatta; elleneinek már első dárdave
téseikre elveszíté a’ kengyelvasat, ’s Pega- 
susa’ serényébe kapaszkodik. Fő baj rá néz- 
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ve pedig az: hogy halálra sehhető helyét 
igen is jól ismerik, ő t. i., mint már érin- 
tém, előbb a’ J e l e n k o r t  segíté, első fel
állásakor , ’s éveken által a’ Kritikai Lapok’ 
hü ’s munkás dolgozója volt , mint ezt maira 
a’ 73. szánni Hírnök’ hetiszemléjében meg- 
vallja, ’s mint az épen a’ sajtót elhagyta, 
magyar tudós társaság’ igazgatósága’ jelen
téséből a’ 14-dik lapon látható. Ő m a 
g a  v o l t  t e h á t  a z ,  — mit a’ Kritikai 
Lapok’ íróiról mond — ki az írókat „méltat
lanul, illetlenül és kíméletlenül lemocskolta, 
legázolta, ledorongozta’s lepasquillizálta." „Ez 
egy factum uraim, tagadják el, kérem igen 
szépen, ezen factumot“ ( Csató Pál’ saját 
szavai). 4tmenetele az ellenkező táborba a- 
zonban nem  vol t  s z a b a d ;  ő a’ bécsi Ku
r í r t  (most Hírnök) törekvők elnyerni, melly 
Orosznak adatott át; választatása az acade
mia’ jegyzői hivatalába egy szózattal har- 
uiinczhárom ellen elbukott — egészen más 
körülmények közt, mint miket a’ 73-d. sz. 
Hírnök’ szemléjében ad elő — ’s így, h o g y  
e l é l h e s s e n ,  k é n y t e l e n í t v e  l á t t a  
m a g á t  a’ H í r n ö k h ö z  s z e g ő d n i ,  ’s 
r é g i  j ó  i s m e r ő s e i  ’s l i t e r a t ú r a i  h i t 
r o k o n i  e l l e n  c s a t á z n i .  Ezen mindig 
világosabban kitűnendő lettdolog’ súlya ösz- 
szezúzandja Csató Pál’ literatúrai t e k i n t e 
t é t  ’s h i t e l é t  azon őszinte nemzet előtt, 
melly az igazságot, életben és literatúraiján, 
olly tiszta — pénz és hivatal által nem ha
tározott — meggyőződéssel óhajtja kiszol
gáltatva látni. Hiába szabadkozik már most 
(a’ Hírnök’ 73-d. számi szemléjében), hogy„e- 
zen lépést meggyőződésből tévé, a’ Kritikai 
Lapoknak csak lógósa volt, ’s függetlenebb 
ember nálánál nem létezik.“ Tanúság önü
gyében nem bir hitélességgel, ’s nagyon ne
vetséges, ha e’ tekintetben Oroszra hivatko
zik. A’ közönség még azt sem hiheti, hogy, 
„míg kezét bírja ’s a’Hírnök élni fog, e’ lap- 
hozi viszonyai nem változnak“ ; mert a’ ki 
egyszer fehéret mond, máskor — önérdekei 
úgy kívánván— feketét, az, érdekei változ
ván,  zöldet is állíthat, ’s így köpönyegét a’ 
szélrózsa’ minden hanninczkét pontja felé an
nyiszor fordíthatja, mennyiszer azt érdekei 
kívánják. L£gmulát|ságosabb pedig, hogy 
Csató függetlenséggel kérkedik. Kiki tudja, 
mikép neki a’ Hírnök’ programmájától eltér
ni nem szabad; ’s így ő, ki most ott szolgál,

hol úr reményle lenni, épen akkor principá
lisától bábként irgalmatlanéi húzatik dróton, 
midőn függetlenségéről legfáradhatlanabbúl 
petyeg.

Polémiáját itt bővebben nem characteri- 
zálhatjuk, mivel annak fogalom-zavarásait, 
elleninondásait ’s ráfogásait a’ szerkesztőség 
maga eddig az „Athenaeum miatti zajgások- 
ban“ eléggé kitüntette. Kérdései ’s vasgyú- 
rósága azonban legalább említést érdemle
nek. Mulatságos magától Csatótól hallani , 
minő könnyű ’s átlátszó előadása, ’s hogy 
k e r e s t e t e t t  f e l ,  ez oknál fogva minden 
időben a’ folyóirat! szerkesztőktől, hogy kap
tak rajta , hogy h o r d á k  u t á n a  a’ p é nz t ;  
az Athenaeum’ szerkesztőségére pedig megve
tő pillanatokat v e t, mivel úgymond a’szemére 
hányt „zsoldért“ vele lovagilag k o m o l y a n  
akart szólani, de ez a’ síkra ki nem állott. Csa
ták’ istene! Csató komolyan akar szólani, 
’s ezt szemléjében hirdeti! Ha a’ censura, bár 
legmesszibbről is gyanakodhatik , hogy vas- 
gyúrósága következésében csak annyi vér 
folyhat, a’ mennyit egy angol varrótű’ szú
rása okoz, világ-rémítő vitézségét hirdető 
sorai napvilágot sem látnak.

’S mi a’ Hírnök’ czélja ezen helytelen, 
fonák, igazságtalan’s nevetséges polémiájá
val? Meg akarja-e a’ Jelenkort, Athenäen- 
mot és Figyelmezőt buktatni? vagy e' lapok’ 
szerkesztői tekintetét a’ közönség előtt tönk
re tenni? Ha tehetné? de, vana sine viri
bus ira ! A’ Jelenkor’ olvasói’ száma elejé
től fogva óriásilag nőtt, mivel f e j l ő d ő  
n e m z e t i  é l e t ü n k  ’s n y e l v ü n k ’ s z ü k 
s é g e i t  k i e l é g í t ő .  Nem létezik literatu- 
ránkban folyóirat, munka vagy iró, ki annyi 
új szót hozott volna divatba, mint Helmeczy. 
Ez a’ Jelenkornak helyet szerez literaturánk’ 
históriájában, ’s ezen érdem ellen tompák a’ 
Hírnök’ fegyverei. Az Athenaeumról és szer
kesztőiről nehéz az Athenaeumban szólani. 
Annyit azonban minden dicsekedés’ gyanújá
tól menten mondhatunk, hogy ezen folyóirat 
az irók’ nagyobb számától pártoltatik ’s en
nélfogva körében legerősebb lábon áll; szer
kesztőik’ tekintetét pedig olly irók nem ki
sebbíthetik, kiknek minden megjelenő dolgo
zataik, újabb meg újabb bizonyítványai a’ 
szegénységnek. A’ Figyelmezö különösen 
e g y e t l e n  c r i t i c a l  f o l y ó i r a t u n k ,  
mellyet ennélfogva nem nélkülezhetünk; mert
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literatura eritica nélkül nem lehet. Ha pe
dig minden megjelenő munkákat meg akarunk 
ismértetni és hirálni; ahhoz nem kevesebb , 
mint az ivók’ majd egész száma kívántatik 
meg; tehát olly szerkesztők is, kik azoknak 
bizodalmát bírják ’s literaturánknak —• az 
acadeinián kívül ’s belül— úgy szólván kel
lő közepén állanak.

’S minő vége lehet már mind ennek? 
Nem fognak-e ezen zajgások, ezen dühös, 
szitkozódó polémia, literaturánknak ártani ’s 
az olvasó közönséget tőle elidegenítői? Ha 
más nemzetek’ literaturája után a’ miénket 
megítélhetjük, nem. Művelődésünk ’s nem
zetiségünk’ jelen szaka igen hasonlít T h o 
rn a s i u s  ’s G o t t s c h e d ’ koraihoz, mely- 
lyekben a’ német nyelv’ alkalmazása okta
tásra, törvénykezésre, tudományra ’s mű
vészetre, heves harczok által, később — ki
vált a’ schweitzi tudósokkal, döntetett el. 
’S olvassuk S c h l o s s e r ’ legújabb nevezetes 
históriai munkájában *) ártott-e ez a’ német 
literatnrának? Ezen forrongásban kifejté szel
lemi erejét, elterjedt ’s kitisztult; mert a’ 
zaj, sőt a’ botránkozás a’ literaturálioz vo- 
na még ollyanokat is, kik elébb azzal soha 
sem foglalkodtak; a’ jó ügy diadalmaskodott, 
’s a’ német literatura’ alapjai meg valának 
vetve. Nekünk az újabb literaturában két 
nevezetes toliháborúnk volt: R é v a i ’ gram
matical ’s K a z i n c z y ’ neologisticai vitáik, 
mindkettőnek jótékony következései kiszá- 
mílhatlanok: az első meghatározd gramma- 
ticánkat, a’ második eldönté literatúrai nyel
vünk’ ügyét. A’ mostani feleselések, az igaz, 
nem tudományi érdeknek 's inkább személyesek; 
de egészen tárgy, literatúrai jelentőség nél
kül nem lehetnek: terjedelmük, zajok elég 
nagy, ha a’botránkozás olly fokot nem érhet 
is el, mint ez kifejlett literaturában tapasz
talható, ha ugrás itt sem létezhetik, ’s olly 
természetelleni bűnöket, mint V o l t a i r e  
F r  e r  ó n n a k  vagy napjainkban H e i n e  
P l a t t e n  - H a l l e r m i i n d é n e k ,  egymás’ 
szemére nem is fogunk lobbantam: a’ Hír
nök’ ’s Rajzolatok’ polémiája, úgy hiszem , 
elég aljas ’s szitkozódó, hogy a’ legdurvább 
ízlést is kielégítheti: ’s így az írókra ’s ki
vált a’ közönségre nézve azon electropkor

*) Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts mit be
sonderer Rücksicht auf geistig^ Bildung.

lehet, melly a’ legrészvétlenebb kebleket is 
felizgathatja. Literaturánk vele nyereml, na
gyobb nyilvánosság ’s szaporodott olvasói’ 
száma által, sőt/ maga a’ polémia is. Egy 
pár hirnöki szemlének ’s kivált a’Rajzolatok 
által közlőtt öregebb Furkács Tamás’ leve
lének hangja olly aljas gorombaságú, a’ gaz
ember név minden lapon jobbra balra olly 
pazar kézzel osztatik szét, hogy általa lite- 
ratúránk ’s némelly Íróink’ alacsony művelt
ségi foka a’ m ű v e l t e b b  k ö z ö n s é g  előtt 
kíméletlenül annyira lelepleztetik, hogy en
nek valóban utálattal kell azoktól elfordúl- 
nia, kik illy becstelenítő szidalmakhoz folya
modnak ’s azokkal olly póri módon élnek. 
Nemzetünk’ műveltebb része ítélend e’ fe
lett, ’s ítélend kímélet nélkül, ’s a’ bűnö
sök tapasztalni fogják, hogy illy alacsony- 
ságokkal önmagokat piszkolták be ’s tekin
tetüket a’ közvélemény előtt megsemmisítők 
’s végre hogy minden polémia c z é l t é v e s z -  
t ő ,  k é p t e l e n  ’s ő r ü l t ,  me l l y  a’ n é z e t  
’s t á r g y i  v i t a t k o z á s t  e l h a g y v a ,  
s z e m é l y e s  r á g a l m a k k a l  ’s p i s z k o -  
l ó d á s o k  á l t a l  g y ő z n i  t ö r e k s z i k ,  ’s 
i g a z á n  c s a k  ö n m a g á t  g y a l á z z a m e g .

Ochtinay hintát.

K ö l c s e y  f e l e t t .
Kis Cseke! nagyszerű emlékét örökíteni pótló 

Sírkövet a h ! ne emelj Kölcsey’ hantja felett. 
Sirköve a’ haza lesz, míg a’ magyar él, halad, érez. 

És emlékiratot vés ölök érdeme rá. —
Terray Károly.

I t n c s t i  G ö m ö r tü l .
Fájától a’ levél, Gömörtül én 
Búcsúzom a’ halvány ősz’ kezdetén. 
Vendég valék ; úgy jöttem ’s elmegyek ; 
Akarja ég , hogy én boldog legyek.
Oh! ott nekem nincs hú testvér, ’s anya, 
Ki búcsuzásomban megáldana.
Nincs gyermekévi emlék szent kö té l, 
Elszakadó csak sírok’ szélinél.
Nincsen halottam földében , ki rám 
Számol, hogy éjeit virasztanám.
Nincs szerelem, hogy visszanézzek én 
Egy pár könyiire a’ hű lány’ szemén.
Nincs semmim, és elhagynom olly nehéz, 
’S midőn szememből a’ távolba vész; 
Vigasztalásom a z , ha képzelem,
Hogy ott barátság és honérzelem,
És rény után törekvő nemzedék 
Között szívem föl-fölszentelteték,

b
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’S örökre bár tudnám megáldani!
Hogy nagy hírét fogjam csak hallani.

Erdélyi János.

V . E .  ’k i s a s s z o n y '  e m lé k k ö n y v é b e .
A’ mit vágyad kívánt,
Reményed esdvc kért,
Megadták istenid 
A’ legszebb földi b é rt:

Szeretsz ’s szeretve vagy 
’S szerelmed’ gondjai 
Gyönyörre fej lenek ,
Mint éden’ álmai.

Mi jó t kívánjanak 
Ehhez barátaid,
M int, hogy kisérjenek 
A’ sírig álmaid.

Vörösmarty.

Gondolkodva álltam ablakomnál ; egy 
üdv’ emlékei, melly nincs ’s nem térhet visz- 
sza többé, egész éjjel búsan foglalónak el, 
’s messze üzék tőlem a’ nyugalmat; mert 
boldogságra gondolni, midőn boldogok nem 
lehetünk többé, a’ legkínosabb dolog, a’ mit 
ismerek.

Szemeim czéltalanúl bolyongnának a’ bou- 
levardok’ hosszú vonalán, melly előttem szét- 
l'ejlék, ’s e’ mindennemű fájdalmak’ és ke
servekben olly dús Paris’ ébredése mellett 
álltam.

Látván e’ minden értelemben egymás e- 
lébe nyoinakodó tömeget , kész valék így 
szólni hozzá: „Hová siettek? Mivé lesznek 
álmaitok szerelem, dics és szerencséről? Ah! 
nem tudjátok, mennyi kegyetlen csalatkozás 
vár benneteket? Nem tudjátok, hogy egyen
ként le kell mondanotok minden képzelgé
seitekről, lábaitok alá taposni legszentebb 
hiteteket,’s azon pontra jutni: hogy minden
ben kétkedjetek, még önmagatokban is!?“

És egy pillantást vetve vissza olly fáj
dalomdús múltkoromba, ismét elsűlyedék sö
tét gondolatimba.

De figyelmem csakhamar a’ legmélyeb
ben kapatott meg.

A’ széles úteza’ közepén egy gyászko- 
csi mozga előre, szomorún és elhagyatva; 
egy barát sem követé, egy fájdalom sem ki
sérte e’ szomorú maradványokat, egy köny

sem siratá! Nem környezé azon ragyogás 
és nagyság, mik a’ halált az élet’ minden 
csábfényeivel iigyekeznek körülvenni; körű- 
le nem vala senki, mint csend és elhagya- 
tás.

Ez egyedüllét elmerevíté szívemet, mert 
e’ szomorú jelenetet még sulyosbnak ’s ri
degebbnek mutatá ; ’s azon mértékben, a’ 
mint közeledék felém a’ kocsi, leírhatlan föl
indulástól érzém magam’ megkapatva. Sze
gény szerencsétlen ! mondám , barátid közül, 
kiket e’ földön bírál, egy sem marada föl ne
ked , ki végső menedékhelyedre kisérjen, 
egy sem csuká be tán szemeidet! De, én, 
ha kínaidon sírni nem tudok, legalább az u- 
tósó kötelességet meg akarom adni ember
társaim’ egyikének.

Egy perczczel később lejöttem, ’s kö
vetéin a’ gyászkocsit.

Mit mondanának az én dús és tisztelt 
barátim, gondolám, ha látnának egészen e- 
gyedül, és gyalog, a’ szegény’ gyászkocsiát 
kisérni; nem értenének meg. De ha e’ ha
landó maradványok egy becstelenéi, egy vét
keséi volnának? És mit tesz az, felele lel- 
kiösmeretem, érdemiette volna minden tár
sától e’ kegyetlen elhagyatást?

Illy álmadozások közt mindig tovább 
haladónk. Az emberek, kik az egyszerű ki
séret mellett elmentek, többször visszafor- 
dulának, 's látván , milly állhatatosan köve
tem , elégült pillantásokat cseréltek.

Elsülyedtségemből egyszerre elfojtott zo
kogás kapott k i , mit magam mellett hittem 
hallani. Visszafordúltam, ’s az utcza’ alsó 
oldalán egy nőt vevék észre, kinek egész 
külsője a’ legválogatottabb öltözködést mu
tatá; fehér öltény, fekete cachemir, szal
makalap ’s hosszú fehér fátyol tévé öltöze
tét. Csakhamar észrevevém, hogy ö is ki
séri a’ gyászkocsit; de néhanéha , mintegy 
elalélva fájdalmában, megállapodék az út’ kö
zepén ’s nehezen követhete bennünket.

Többször forditám felé főmet, arczát lát
ni próbálandó, de mindig siikertelen; soha 
sem különböztethetém meg vonalait; a’ ke
servdús fő annyira lehajlék mellére. De lial- 
lám elfojtott sóhajait, zokogásait, mik utat 
lelni nem merének, ’s a’ legélénkebb szánat 
kapa meg ez olly való fájdalom ’s e’ nő iránt, 
kinek — minden azt inondá nekem — ifjúnak 
’s szépnek kell lenni.
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Az «alatt közeledőnk a’ halál’ menedék
helyéhez, ’s azon perczben, midőn kertele- 
tét átlépni akartuk, etry pillantást veték bús 
társnőmre ; ő nem sírt többé, ’s még; is e’ 
néma fájdalom mécr iszonyúbb vala.

Midőn beléptünk a’ sírkertbe ’s a’ sze
kér néhány lépést tön, azon emberek, kik 
vezeték, hozzám jövének, ’s kalaplevéve így 
szóidnak: „Uram, a’ holtat a’ köz sírba te
gyük?“ — Nem, nem, mondám nekik, kis
sé fölemelve szavamat; a’ testet külön sírba 
kell le tenni.

Aliof mondáin ki e’ szavakat, ’s etry hi
deg- és merev kéz az enyémre luajlék, ’s e’ sza
vak itren lassún ’s kényektől elfátylozolt han
gon mondvák, jövének füleimhez; isten 
inegfizetendi! — Visszafordúltam, ’s szegény 
társnőmet látám ; egy fának dőlt ő , ’s en
gem olly szemekkel néze, mikbe minden é- 
le t, mi számára megmaradt, menekülni lát
szott. Ő ifjú volt és szép, de szép egy már 
halott angyal’ szépségében !

Mély bú kapott meg; mindenkép segél- 
ni akartam volna rajta, tudni, ki ő , ’s haza 
vezetni; ’s míg késlekedém elhatározni ma
gamat , a’ gyászkocsi mindig mene. És ő , 
elhagyva azon tökélyes érzéktelenséget , 
mellybe lenni látszék, reszkető kezével a’ 
kocsira mutatott, ’s a’ föld’ minden kínaiba 
került, hogy e’ szót kimondhassa: ’s el ta
karja hagyni? — Nem, mondám; de «aligvá
laszolók, midőn, összeragadva utolsó megma
radt erőit, menni indúlt. Mit tehettem vol
na ? követéin.

Csakhamar megérkezénk a’ sírőrtől kije
lelt helyre. És az ifjú nő, egy emlék’ rá
csára támaszkodva , néhány lépésre tőlünk, 
újra lesíílyeszté főjét, ’s nem látszék venni 
semmi részt, abban, mi körűié történt.

Midőn a’ sír kiásatott ’s a’ test leléte- 
ték belé, midőn az utósó kapa föld elfödé e’ 
halandó maradványokat, ’s mindennek vége 
lön, elbocsátám a’ halál’ megbízottait, mik 
környezőnek; eltávoztak, ’s a’sír körűi csak
hamar nem marada senki, mint ő és én.

Némi vigasztalást akarók adni a’ sze
gény elhagyottnak; de mit mondhattam illy 
mély fájdalomnak? Kissé félre álltam ’s egy 
cziprus bokor mögé rejtőzve kilesém minden 
mozdulatát.

Midőn semmi zajt nem halla többé, úgy

tetszék, mintha halálos álomból ébredne fel, 
’s próbát tőn menni; de egy perczig azt hí
véin , hogy nincs rá erője. Végre a’ legna
gyobb eröködéssel ment a’ sírig, ’s a’ ned
ves földön térdre hullt.

Néhány perczig liihelém, hogy imádko
zik, de láttam mint lankadoz el; végre egy 
gyönge kiáltást hallék, ’s állása olly elha
gyott lön, hogy rettegés foga el. Felé fu
tók, karaimba vevéin, néztem . . . .

Halott vala!
És én merészlém mondani, hogy ö el 

volt hagyatva ! —
D uplessis Constance a s » ,  után

K a z i n c z y  G r á l t o r ,

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

fe ls z ó lítá s  Munkácsy János úrhoz.
Munkácsy János ú r ,  Orosz’ ,,Század“ ának 79-dik 
számában a’ m a g y a r  s z í n h á z r ó l  í rván,  a’ pesti 
magyar színház’ belső viszonyait és minket tagokat 
olly becstelenitő színekkel fest le : olly alacsony tet
tek’ gyanújába hoz, hogy azt, ha becsületünket sze
retjük , szó nélkül hagynunk teljességgel nem lehet. 
Ezen leírás szerint a’ pesti magyar színház nem e- 
gyéb, mint fondorkodások’, egymás ellen törekvések’ 
pártfészke; mi tagok pedig nem egyebek, mint sen
kit és semmit nem tisztelő, törvényeinket ’s igazga
tóinkat megvető, hajtogató és bujtogatntt gyulevész 
csoport. Azt állítja nevezetesen az emlilett czikkely, 
hogy egyik közülünk (kit az igazgatóság is mint legna
gyobb intriguánst ismérj Munkácsy János ú r’ ,Tündér 
Hona1 czimü darabját a’ színpadon meg akarta buk
tatni; hogy minket volt igazgatónk t. Bajza József 
úr (kit mi szerettünk ’s tiszteltünk, ’s tisztelünk ma 
is ,  nem vakon, hanem mert meg vagyunk győződve, 
hogy intézetünk’ előmenetelén tiszta lélekkel munkált; 
minket pedig nem visszásán, gőggel és megvetéssel 
mint Munkácsy János ur liíreszteli, hanem illendő
séggel és emberileg kormányza) t. Szentkirályi Mó
ricz úr, mint későbbi igazgatónk ellen, valamint szin
te az opera és Schodelné ellen hajtogatott.

Mi ezen rágalmazások ellen a’ két magyar haza’ 
színe előtt ünnepélyesen felemeljük szavunkat és pro
testálunk, Mi magunkat rendszereid és békés embe
reknek liiszszük és valljuk ; tiszteljük törvényeinket, 
igazgatóinkat; senkit nem bántunk, nem gyalázunk , 
nem rágalmazunk ; sem bujtogatók nem vagyunk, sem 
olly gyávák, hogy magunkat bujtogatui hagynók: de 
viszont azt kívánjuk más részről, hogy velünk is 
mindenki Hiedelemmel ’s emberileg bánjék, és ne a -  
karjou lábaival tapodni, mert selávok nem vagyunk; 
azért ki rólunk ellenkezőt hisz, ’s azt világ előtt is 
kimondani bátor, köteles bebizonyítani, vagy a meg- 
gyalázásért elégtételt adui, mert bünteleu csak rab 
néger lesz képes t.irn i, nem pedig egy szabad hazá
nak fiai. Azért felszólítjuk ezennel Munkácsy János 
urpt, hogy vagy becsteleuítéseit— mellyeket egyszó
val sem bizonyított.— egyenesen húzza vissza ; vagy 
pedig bizonyítsa be, nevezetesen azt: K i az közü
lünk , k if az igazgató-választmány intriguánsnak , 
is  pedig a’ legnagyobbnak ismer; ’s a’ ki Tündér 
Ilonát meg akarta buktatni ? k ik  azok , k ik  hajto
gatva voltak ? k i álltai, k ik  ellen , hogyan és mikor 
voltak hajtogatva ? — Ezeknek bebizonyítását kíván
juk és pedig haladék nélkül (mától számítva 14 nap



5 5 1 5 5 2

alatt); mert meggyaláztatás’ hírében állani egy pcr- 
C/.ig is keserű. — Ezzel Munkácsy úr tartozik mind 
nekünk, mind az egész magyar színészet’ hitelének, 
mind pedig és leginkább a’ pesti — egy nemes me
gye’ hazafisága által alapított és pártolt — színházi 
intézetnek. P e s t, octob. lökén 1838.

Szentpétery Zsigmond mk. nejével. Megyery Ká
roly m i. Szilágyi Pál m i. Szigligety m i. László Jó
z se f m i. Somogyi Sándor m i. Telepy György m i. 
Bartháné m i. Molnár József m i. Daragi György m i. 
Török Miklós m i. Haray Viktor m i. Erős Lajos m i, 
Ilu linyi Ferencz m i. Goes Engelbert m i. Vár ay Fe- 
rencz. Fass Teréz m i. Szerdahelyi József m i. Szabó 
József m i. Éder A loyzia m i. Gillyén Sándor m i. 
Érhetné asszony. Fiigedi Katal. Szabó Kriszt. Gab
rieli. Jlott Mária. Hartha János m i. H oriay Zsófia 
m i. Pongrácz m i. Sz. Karolina m i. E rié i Ferencz 
m i. karmester. Déryné m i. Heinisch József m i. kar
mester. Erkel József m i. Egressy Benjamin m i. La- 
borfalxy Rozália. Balogh m i. XJdvarhellyi Miklós 
mk. Kovács M ária mk. Fáncsy Lajos. —

*  *  *

Oct. 7. W a l b u r g '  é j s z a k á j a ,  vagy a’ sz. 
gellérdhegyi bűbájos tulipán. Tüneményes színjáték 4 
felv. Irta BirchpfeifTer Karolina. Ford. Kiss János. 
Az új díszítményeket festette Otto ( A’ ezédulán így
áll: ,,ÍTj díszítményeket festettE.......“  A’ czédula-
szerkesztö valami tót ember lehet!). — E’ színjáték 
nem színjáték, de nem is vígjáték, nem is bohózat, 
hanem más valami, minek nem tudok nevet adni, ha
csak boszorkányjátéknak nem keresztelem. Gertrud 
asszony (Komlósyné) Elze asszonytól (Laborfalvi) hét 
szál hajat csal el ’s ezen hét szál hajból olly bor
zasztó história kerekedik, hogy a’ karzat’ boldog 
birtokosai alig győzik magokat tenyérrel megdicsé
résére , az alsóbb parlamentiek azonban inkább unat
koztak mint mulattak. Az előadás a’ jobbak közé 
tartozik. Laborfalvi és Megyery (Márton szabó) já 
tékaikat ki kell emelnünk ’s Komlósy Idáét. Ez a’ 
fiatal leány olly szépen indult, annyi bátorságot, ott- 
lioniságot mutat a’ színpadon s annyi sejtését a’ jó 
nak, abban is mi neki még nem sikerűi, hogy a’ ma
gyar színészet valósággal örvendhet e’ sarjadéknak. 
Ehhez járu l még a’ kedvező külső, egyenes növés 
és alkalmas magasság. Hangján még valami kis é- 
retlenség van, de az a ’ korral múlni fog. Mi ör
vendünk szüléinek; hová ők el nem értek , ezen kis 
művészi csemete el fog érni , ha tanulmányai rósz 
irányt nem vesznek. Mai szerepének apró pajzánsá- 
g a it, félelmeit, ö olly ügyesen adá , melly kezdőtől 
meglepő.

Octob. 8. Bartháné’ jutalmáúl először: P é l e s 
ít ei  n ó t á r i u s ,  eredeti paródia 3 szakaszban 4 felv. 
Irta G aal, muzsikáját szerzetté Them. A’ darab igen 
nagy számú közönség előtt nagy tetszéssel adatott. 
Them kihivatott, a’ szerző’ neve többszöri felkiál
tással üdvözöltetett. ,35.

Oct. 9í M a r i ,  másodszor igen kevés néző előtt.
Octob. 10. A n g e l o .  A’ szerepvivők ugyan azok, 

kik előbb. Ezen jeles ’s némi apró akadozásokat ki
véve, jelesen adott színdarab elhangzott a’ gyér né
zők előtt. Mit mondjunk a’ kor’ ízléséről, mellynek 
szenvedélye a’ színjátéktól egészen el látszik for- 
dúlni? Laborfalvi ma különösen jó l adá a’ zajos in- 
dulatu, mély szenvedélyű Thisbét.

Octl 11. S o k a t  t udó .
Oct. 12. N o r ma.
Oct. 13. V i s z o n y o k ’ h a t a l m a .  T'.

H azai szobrászat. — Jeles művészünknek, 
Ferenczy István úrnak, ismét egy új munkája készült 
el. — Kecskemét’ városában lakozó Kuthy Juliána 
asszony, néhai Szánthó Mártonnak, Kecskemét’ egy
kori bírójának özvegye , rövid /idő alatt egymás után 
férjét, egyetlen leányát és cseésemő unokáját elveszt
vén , minden földi öröméitől megfosztva, abban ké
résé örömet, hogy a’ tudománynak és művészetnek 
tön áldozatot. Kecskeméten egy professori cathedrát 
alapíta, Ferenczy István szobrászunkat pedig egy em
lék’ készílésére szólította fel elhúnyt kedvesei’ szá
mára. Ezen emlék egy sarcophaghoz hasonló basre- 
lie f, hazai fejér márványba faragva. Ábrázolja, mi
ként a’ halál’ geniusa, egyik kezével lefordított szö- 
vétnekére támaszkodva, a’ másik kezével egy tele 
marok növényt és virágot, örök álomhozókat, hint, 
mintha ezen egész családot ki akarná irtani ’s ennek 
hatalmától az atya, leány s unoka elhalnak. Az atya 
gyászpadon feküve ábrázoltatik, leánya fejénél ül, le- 
borúlt arczczal, gyermekét, a’ csecsemő unokát, kar
jain tartva. Távolabb a’ fekvő’ lábainál van az anya, 
keserveitől elborítva, égre függesztett szemekkel. 
Mögötte a’ tudományok’ istennője jelenik meg vigasz
ta ló ig ,  mintha mondaná: , ,Bízzál leányom, ha bár 
családi örömeidet egészen elvesztőd is ,  azon pályán, 
mellyre tudományt ’s művészetet ápolva léptél, örö
met lelsz, és neved’ a’ liáladatos maradéknál örökí- 
tended.“  Az emlék szobrászunk’ műteremében áll és 
e’ hónap’ 28-ig minden muharát által látható. 39.

E g y v e l e g .
E b l iű s é g .  — A’ kutya’ hajlandósága az em

berhez közmondássá vált. De a’ kutyák’ egymásiránti 
vonzalmának is igen nevezetes példája adta elő magát 
nem régiben st. V alliernél, Francziaország’ Drome 
kerületében. Vadászaton voltak az ebek, egyikük 
egy mókust földalatti menedékébe is bekövetett, de 
többé ki nem tudott jőn i; pajtásai, miután a’ lyukat 
hasztalanul vájták, leveretve haza tértek. Más nap 
ismét eltűntek, estve elfáradta», vérző lábakkal, iz
zadva és porral hintetten jöttek haza, és ez több na
pon által így történt, inig régre figyelmet gerjesz
tettek. Egyik reggel, napszürkületkor, az elveszett 
eb’ gazdája néhány eb’ nyöszörgését hallá szobaaj
taja előtt; mennyire bámult e l ,  midőn kimenvén el
veszett kutyáját megpillantó, gyöngén és csontvázzá 
soványodva, de két megszabadítója kíséretében, kik, 
mihelyt urok’ segedelmét megpillanták , azonnal egé
szen bágyattan terűitek el egy köteg szalmán. A’ 
két eb az üreg’ szűk nyílását körmeivel tágitá k i , 
hogy pajtását fogságából kiszabadítsa.

Victor H ugo’ új darabja.— Victor Hugo 
nem régiben fölolvasá a’ de la  K e n a i s s á n c é  szín
ház’ igazgatóinak azon drámát, mellyel azt meg fog
ják nyitni. A’ tárgy a’ lö. századbeli spanyol tör
ténetekből van véve. A’ munka, úgy mondják, 
szépségekben gazdag ’s ideje’ színezetét híven adja 
vissza.

A s A'thcnaenmhól hetenként hétszer . ngvmint csütörtökön és vasárnap , je lenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a ’ FigvelmezShól, minden 
kedden egy ív . A ra a‘ kettőnek helyben k ihordással, 5 - ft. ep. ; p o s tá n , nyom tatott borítok alatt 5 ft. 48 kr. cp. V elinpelaanyok felevenkent 
k é t forin ttal drágábbak. Évnegvedenkcnt is válthatn i példányt 2  f  30 cs postán 3 fton. Káadó hivatal Pesten , Zöldfa u tc za , a57. szám.

Xyomafik Hullán. a* magyar királyi egyetem’ betűivel
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Német rom antica  Ss  angol Ízlés.

A’ F o r e i g n  Q u a r t e r l y  R e v i e w ’ 
egyik hosszak!) czikkelyéből némelly helye
ket akarunk itt közleni, melly megmutatja, 
minő vélekedéssel van legalább egy része az 
angoloknak a’ németek’ úgy nevezett romanti- 
cai költéséről, azon kifejlésben nevezetesen, 
mellyet Uhland által ért el. Különös érdeküek 
azon parallelák, mellyek itt ott az angol és 
német költés és szellemi sajátságok között 
vonatnak. A’ szerző nem látszik a’ romantica’ 
nagy barátjának lenni, ’s mintha az angol szi
lárdság és erő’ ellenében a’ német gyöngédsé
get kissé nagyon lenézné.

„Heine egész könyvet írt (így szól szer
zőnk) a’ németországi romanticusok ellen, 
melly a’ mi fogalmaink szerint szükségtelen, 
fölösleges munka volt. A’ romantica, legned
vesebb bujaságában is igen ártatlan dolog, — 
’s ezen phantasia-liiányban szenvedő korban 
inkább soványságától mint bőségétől fél
hetni. Igen kevés tenni valója van azon fér
fiúnak, ki ágyékát teljes keresztes hábo
rúra övedzi föl olly napi életű lény ellen; 
magától is meghal az, ’s ha egyszer odavan,

a’ legbetanulíabb bűbájos sem bűvöli többé 
árnyékát is elő annak, a’ mi volt.“ — A ’ ro- 
mantiea’ felvilágosítása’ kedvéért így szól: 
,,A’ kereszténység tiszteletteljes szemmel vizs
gálta a’ lélek’ csodáit; a’ pogányság a’ bájos 
természet’ szépségeiben bujálkodott, a’ ke
reszténység az emberi lény’ legmélyebb tit
kainak megfejtésével foglalatoskodott: isten-, 
erény-, halhatatlansággal; a’ pogányság’ ré
szint imádta a’ testi természet’ alakjait, ré
szint játszadozott velők. A ’ megkülönböztetés 
mellett könnyen megfoghatjuk, milly megfog- 
hatlan, titokteljes, végtelen valami teheti 
azon költés’ sajátságát, melly a’ keresztény 
valláson alapult, ’s ezen elv adja a’ kulcsot 
az olly elmék’ értelmi eredetének megértésé
hez , minők Schlegel, Novalis, Görres. A ' 

határozatlanság, ködösség, álmadozás és ér- 
zetlenség, mellyeket ez írókon olly sokszor 
kárhoztattak, nem mindig hiba. Természetes 
következése az a’ végtelen és örök dolgok- 
róli gondolkozásnak, mellyre a’ keresztény 
vallás alapíttatott. Ismerjük el, mint illik, a’ 
szellemi, ’s majdnem úgy mondhatni, meta
physical, transcendentalis elemet a’ keresz
tény vallásban, vagy különben a’ német lite- 
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ratura szellemét, a’ regényes iskola’ philoso- 
phiáját kell elismernünk. Mi angolok ugyan 
természetileg iszonyodunk minden inetapliysi- 
cá tó l, mi mint Locke’ követői a’ természet’ 
kezéből jöttünk elő ’s a’ veleszületett ideák 
ellen olly tűzzel liarczolunk, melly egészen 
Helvetius’ tanítványaivá tenne bennünket, ha 
azon jó természet, melly angol vért önte ere
inkbe, bizonyos angol józan észszel meg nem 
áld bennünket; mi derék meclianicusok va
gyunk a’ lelki dolgokban, — mi vasutakat 
építünk az égbe ’s isten’ kimerítlietlen titkait 
parlamenti actával kötjük meg. De a’ németek 
mélyebbre pillantottak az illy dolgokban. Nem 
keveset bolondíta meg ugyan közűlök a’ rend
kívüli nagy tanultság; de hogy közülük né- 
mellyek jobban értik a’ kereszténység’ bölcse- 
ségét mint mi, kétségen kívül van.

De ezzel csak az van megmutatva, miért 
keresztények a’ mai romanticusok, de nem az, 
miért catholicusok. Mi protestánsok megval- 
lani vagyunk kénytelenek, hogy vallásunk 
igen is az észé. A’ Protestantismus a’ gondol
kozó lélek’ diadala volt az érzés’ és phantasia’ 
alsóbb tehetségei fölött; de ez túl üzelék ’s 
némelly tartományokban a’ vallás minden fény , 
szín- és kecsből kivetkezteték, hogy mint szá
raz értelmiség’ kopasz sziklája á ll, a’ theolo- 
gi polemica’ zivatarai állal ostromolva. Erre 
következett utóbb a’ világ’ korszaka, — de 
olly férfiak, mint Caloy, Michaelis, W eg
schneider sem állíthatók vissza az elhunyt 
kereszténység’ költészetét, nem önthettek új 
vért a’ protestáns egyház’ testébe. Ennek kö
vetkezését nem leliete kikerülni. Azon férfiak, 
kik a’ lutherana egyház’ tiszta észisinerö pro- 
testantismusában költői élelmet nem találtak, 
vágyó pillantatokat vetettek vissza a’ közép
kor’ vallására. így támadt a’ költői új catlio- 
licismus, melly az új német lileraturában olly 
nevezetes bélyeget te sz , a’ hittelenség* e’ 
korszakában igen különös tünemény.

Ha most már azt kérdezik, honnan van 
a z , hogy Németországban a’ romantica olly 
mély, komoly és vallásos szint ölte m agára, 
mig nálunk (t. i. angoloknál), mikor Scott 
Walter a’ ballada-költést és a’ lovagkor’ ide
jét ismét fölhozó, újságáért tetszéssel és ö- 
rüinmel fogadtaték ugyan, de különben a’ 
Protestantismus’ világos és pontosan külön
böztető szemével tekinteték, — a’felelet nem 
fekszik távol. A’ németek nem inkább gyerme

kei az érzésnek és phantasiának, mint az an
golok, hanem mindent komolyabb szempontból 
fognak is föl,  — azonföliil, mint gyanítjuk, 
fogékonyabbak is a’ vallás irán t, mint mi. Ez 
kemény szónak látszik, de alaposnak tartjuk. 
Vallás alatt pedig a’ tisztelet’ és szeretet’ átható 
érzését értjük a’ legfőbb valóság iránt minden 
szokott és szokás elleni mutatkozásaiban.

Csak fölűleges ismerete szükséges a’ né
met literaturának, annak tudásához, hogy 
ezen vallásos érzelem sokkal teljesebben és 
bensőbben hatja meg költésük és philosophiá- 
jokat mint a’ miénket. Ez okból látható, hogy 
a’ német komoly marad, hol az angol nevet, 
’s ott imád, hol az angol csúfol. Különösen a’ 
mivészet’ dolgában az angol’ hite könnyen függ 
vállain, Németországban vallás a’ mivészet. 
E’ léleksajátsagban valami nemes és szíveme
lő fekszik, de gyakran némi nagyszerű bo
hóságokat is szülhet és szült is Németország
ban, ’s ide tartozik a’ romantica iskola’ új 
catholicismusa. A’ németek’ nagy hibáját a’ 
gyakorlati érzék’ hiánya teszi, ’s ez igen saj
nos hiba. De az idő rózsát hoz, mondja a’ 
közmondás, ’s hanem csalódunk, az annyi
szor emlegetett németországi vasutak nem so
kára nagy változást okozandanak a’ meta- 
pliysicában.

A’ romanticának keresztényi vagy catlio- 
licus eleméhez jő még a’ góth vagy tisztán 
világi járulék (ingrediens), mellynek nem ke
vés ingert köszön. Azon komoly vallásos cha
racter, meliyet a’ regényes költés Németor
szágban magára vön, egészen bélyegező, mind 
ezen költés mind maga a’ nemzetre nézve, ’s 
a’ külföldinek épen erre kellene figyelnie. A’ 
franczia épen nem érti a’ német romantica’ 
szavát, mert vallása nincs; az angol csak ne
hezen , mivel vallása igen költöiellen észval
lásban, ’s tisztán külsőleg statutariaobservan- 
tiákkal teljes cselekedetekben, áll. Azonfölül 
a’ valódi angol’ szigorúan protestáns előítéle
tei minden igazi sympathiát, liasonérzést meg
tiltanak a’ középkor’ szellemével, nem mindig 
csak azért, mivel az angolnak kevesebb val
lásos érzéke van mint németnek, hanem a’ 
pápaság iránti mélyen meggyökeresiilt ha
ragjából. De ha a’ középkor csak külső pom
pája- ’s fényében mulattatik, hogy bámulásra 
ragadjon, — csak setét ’s megrázó szörnyű
ségeivel, hogy bennünket megborzaszszon,— 
csak lovagi hódolatában a’ szép asszonyok
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előtt, hogy sziveinket olvaszsza, — csak kohó 
’s grotesk szerkezeteiken, hogy megnevettes- 
sen: akkor mi (angolok) teljes szívkői idve- 

.zeljük öt. Vettessék le csak a’ szent azon idő
ről, tetessenek világivá ’s huzassanak vo
nassanak összevissza legkedvesk , legkájlókk 
ideái, égettessék ki kelöle az ördög’ íze ’s 
tétessék közönséges asszonynyá a’ madonna: 
ekkor John Bull legszívesebben elfogad nyers, 
prosaicus, gyakorlati agyába egész csapat 
lovagokat ’s dámákat, óriás- és törpéket, 
szellemeket és manókat (Kobold). Innét ma
gyarázhatni meg ízlését a’ lileraturáhan. Kü
lönös kedvenczei neki Ariosto ’s Cervantes; 
Tiecktöi mulattatja ugyan magát vagy fél 
óráig; de ellen nem állhatva, hogy néha 
néha rosszul ne érezné magát mellette azon 
eatholicus elem miatt, mellyhen ezen költő 
mozog; Schlegel Fr. mystieus és érthetlen 
előtte, Novalist egészen elveti, vagy a’ mi 
gyakoribb, nem is tud felőle semmit. A’ tes
testül, lelkesüli angolnak olly kévéssé juthat 
eszébe Novalist olvasni, mint philosophiát 
Böhme Jakabtól ’s Ethikát Spinozától tanul
ni. De van egy német könyv, mellyet igen 
szeret: Wieland’ Oberonja. Ha a’ mellett ta- 
láltatik két vakmerő tudós, kik Genovévát, 
a’ keresztényi szépség’ és szeretet’ e’ tiszta 
szüleményét olvassák és dicsérik, ez onnét 
van, mivel németül tanulni a’ jó túlihoz tar
tozik, ’s mivel Tieck hires német költőnek 
ismertetik. v —a.

(Vége következik.)

J a v í t á s i  n e h é z s é g  r é g i  t á r s a s a • 
g o ié b a n .

A’ mi régi európai társaságaink egy sú
lyos terhet hordoznak hátokon, és ez: a’ 
múltnak terhe. Minden század felelős az e- 
lötte valókért, ’s felelősekké teszi az utána 
következőket. Mi nagy kamatokat fizetünk 
apánk’ hibáiért. Fizetjük azokat először a’ 
státusadóssággal; fizetjük másodszor mind 
azzal, a’ mit szép katonaságunk’ tartására 
költünk; mert azon okok közé, mellyek egész 
Európát népsége’ színének fegyverbentartá- 
sára kényszerítik, oda kell minden bizony
nyal számítnunk apáink’ ellenségeskedéseit 
is. Fizetjük továbbá, és pedig legdrágábban, 
mind azon megszokott bizodalmatlanságokkal, 
mellyeket ránk apáink az anarchia’ és zsar

nokság’ koraiból hagytak. Az illy hosszas 
múlt’ összehalmozott terhének igen lenyomó 
tehernek kell lenni, miután az a’ római biro
dalmat leroskasztá, először Rómában, azután 
Konstantinápolyban, hová azért költözött át, 
hogy a’ veszélytől megmenekedliessék; e’ 
birodalmat ugyan is , inkább az elpuhúlás ’s 
megromlás, mintsem a’ barbárok’ vagy sa- 
racénok’ erőszakos támadása tette semmivé. 
Minden nemzetek, mellyek a’ világnak di
csősége voltak , hitvány porrá váltak, minő 
a’ sirhalmok’ pora, csak azért, mert nem 
bírták vállaikról lerázni a’ múltat, melly őket 
erkölcsök, szokások, bészíít eszmék ’s ér- 
zemények által tartotta fogva; valamennyien, 
egymásután megbuktak a’ teher alatt, földre 
hullottak ’s rothadásba mentek, mint a’ fá
járól leesett gyümölcs. Valljon a’ mi Euró
pánk’ őseinek sorsára jutanil-e? Én azt re
ményiem, boldogabb fog lenni, mert okosb- 
nak kell lennie, szeme előtt lévén amazok’ 
példái, ’s természettel hajlékonyabbal, for
mákkal szilárdabbakkal bírván, mint ők.

De a’ régiből újba átmenetei nehéz. 
Könnyű észrevenni, hogy valamelly rendszer 
a’ más felett kitűnő hasznokkal kínálkozik, 
és hogyha a’ társaságot egy varázs-ütéssel 
ebből amabba átugrálni lehetne, minden a’ 
legjobban fogna lenni: de a’ két rendszer 
közt egy örvény áll. Hogy’ kelljen ezen át
szökni ? Hogy’ biztosítani régi jogait annak, 
ki a’ túlsó parton magára nézve semmit biz
tosítva nem lát ? Hogy’ legyőzni ellenszegü
lését a’ mái kiváltságosoknak, kik magokat 
útba vetik? Hogy’ mérsékelni türlietlenségét 
a’ néptömegnek, melly a’ túl parton rá váró 
hasznokat éhlelni siet?

A’ társasági javítás’ tárgyában különö
sen megkünnyebbíti az ember a’ kérdést, ha 
máshova teszi által, az az: új országokba 
megy azt megfejteni. A’ régi érdekek — ’s 
régi eszméknek oda engedi a’ régi földet. 
Szabadon, vidámon száll partra, kész mindent 
kezdeni, ’s kedve van próbálni mindent. Anya
hona’ földén hagyott ezer olly előítéletet, 
ezer olly viszonyt, mellyek a’ létet — meg
engedjük — diszszel és gyönyörrel fonják 
körül, de egyszersmind annak munkásságát 
el is puhítják, ’s az újító szellem’ felszólítá
sai iránt süketté teszik. Minden újítások közt 
első a’ földnek megújítása; ez a’ többit szük
ségképen maga után húzza. A’ szerzett jo- 
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erők nem költöznek k i ; azok a’ régi földhöz 
oda ragadnak; ezt az egyet ismerik, ’s ez 
az egy ismeri csak őket. A’ kiváltságok, 
mellyek becsben tartatnak, minthogy az idő
től megszenteltettek, nem koczkáztatják új 
földön magokat; vagy ha ott szerencsét pró
bálnak, jaj azoknak! nekik ott magokat meg- 
lionosílniok nem szabad. Egy gyarmat ha
sonló egy ostromlott városhoz; kinek kinek 
csak annyi becse van, mennyit jelenleg ér. 
Olly társaságban, mellynek múltja nincsen, 
a’ múlt nem nyom semmit.

Francziábdl. F ábián  G ábor.

A n y  á t te r e le m .

Ajándokúl, ne add nekem, 
Szerencse, kincseid’;
Ne a’ jelen’, ne a’ jövő’
Mulékony ké je it:

De áldj meg engemet, nagy ég,
És adj szülötteket,
A’ kik szeressék a’ hazát 
Mint ön szülőjüket;

Fölötte kik viraszszanak 
Naponnan, éjjelen:
Ne nézzen a’ jövőbe át 
Busan, reménytelen.

Oh add meg énnekem, nagy ég, 
Szivem’ kivánatát:
’S eléggé megjutalmazál 
Engem szülőt, anyát.

Jflatise Fát.

IV y  á  r  d  a  l.

Kék egedből napsugár 
Nézz a’ hervadóra,
Én körűlem és felém 
Kong halálos óra.

És te enyhe napsugár 
Fényed’ hajnalában,
Életet raosolygsz reám,
Kinn mély fajdalom van.

Oh ha fényed’ bíborán 
Illyen élvezet kél,
Ember, úgy eged fölött 
Végtelen gyönyört lél.

Győri Dániel.

B  l  a  n ti a .
F r a n c z i a  novella.

Történetünk’ idejében annyi várakkal bő- 
velkedék Guerande’ tartománya mint ma ta
nyákkal és majorokkal, ’s annyi várkisasz- 
szonya volt, mint ma liaszonbérlőnéje. E’ vá
rak’ legpompásabhika a’ Cremeuri ’s e’ vár
kisasszonyok’ legszebbike Blanka volt. De 
Blanka olly szerencsétlen vala , mint szép; 
mert atyja, Cremeur’ ura, a’ harczban meg- 
öleték, anyja bujában meghalt ’s ő 15 éves 
korában árva maradott.

Egyedül lakott Cremeur’ várában, egy 
gondviselőnövel, várnagyával ’s atyja’ néhai 
lovászmesterével, kit Tremeleuenek hívtak. 
Az öreg Tremeleuc sem pénzzel nem hirt, 
sem nemes származással nem dicsekedheték, 
de volt egy kincse, mellyet a’ világ’ minden 
vagyonáért nem adott volna, ’s ez egyetlen 
fija Károly vala. Cremeur’ ura haldokolva 
ajánlá ezt leányának ’s Blanka azonnal apród- 
jává tette mintha alattvalója nem lett volna.

Tremeleuc Károly eleinte zavarba jött e* 
nagy tisztelet miatt, utóbb kevély lön rá. A’ 
parasztgyermekek, kik előbb még a’ faluban 
játszottak vele, nem mertek rá nézni, ha a’ 
guerandei utczán találkoztak vele, midőn 
asszonya’ paripájának zaboláját tartá ’s hóna 
alatt aranykapcsú imádságos könyvét vitte.

Károly három évvel volt Blankánál idő
sebb; csinos liu vala, mint Blanka szép le
ány , ’s úgy látszék, hogy mikor a’ nemesi 
előjogba ’s tiszteletbe lépe, egyszersmind 
nemesi erkölcsöt és gondolkozási módot is 
ölte föl. Soha apród nagyobb ügyességet és 
finom erkölcsöt nem mutata asszonyának a’ 
kengyel-tartásban , nem nagyobb buzgalmat, 
legkisebb vágyait megelőzésében, nem több 
gyöngédséget, szeszélyei’ kielégítésében, ’s 
föképen nem nagyobb önfeláldozást asszonya’ 
sértlietlen személyéért, azt nemcsak az árt
ható ellenség, hanem még azon pillantások 
elől is védve, mellyek szűz arczát érhetnék,

Tremeleuc kardot rántott volna az olly 
szemtelenre, ki elég vakmerő volt fejét Blanka 
előtt igen fen tartani. Mikor húsz éves volt, 
a’ cremeuri leggazdagabb haszonbérlők jöttek 
Károly’ atyjának udvarolni ’s előtte azon tal
lérokat előolvasni, mellyeket jegypénzül a- 
dandnak leányaikkal, ha a’ szép apródnak 
tetszeni fog egyik. Az öreg lovász megkérdezé
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fiját ’s Károly mindig ezt feleié: „Még nem, 
atyáin, még nem!“ ’S mikor ezt monda, áb
rándos pillantásokkal vizsgáld a’ vártornyot, 
mellyben asszonya lakott ’s néha úgy látszék 
mintha könyüket akarna szemeiben’s fohászo
kat mellében visszanyomni.

Egykor Blanka’ születésnapját ünneplék 
’s a’ fiatal várnő tizenhat éve’ dicsőségében 
vala jelen a’ mulatságban , meilyhez a’ cre- 
ineuri vár’ tág udvarába minden alattvalója 
meghivaték.

Károly mögötte álla ’s szolgált neki, e- 
zen tiszteletet egy kis hősvitában nyervén, 
hol a’ táj’ gyerkőczéit egymásután mind meg
győzte. Az ebéd’ végén egy remete liivaték 
b e , kiről azon hír szállonga, hogy a’ jöven
dőt olly jól ismeri, mint maga az ur isten, 
’s Blanka eljósoltatá vele mind azon szeren
csét, mellyet kezében olvashata.

A’ remete valóban megfogta a’ várkis
asszony’ szép kezét ’s némán vizsgáláa’ gyön
géd szöveten áthálózó vonalakat.

Feszült várakozásban volt minden ven
dég, de leginkább egy, ki nyugtalan pillan
tással nyélé a’ remete’ arczképét ’s minden 
legkisebb mozdulatát olly figyelemmel kiséré, 
mintha tulajdon sorsa válnék mostan el. Ez 
Tremeleuc Károly vala. Miután a’ remete’ 
titokteljes vizsgálata alatt lélekzetét is visz- 
szatartotla, egy hosszú fohász emelkedők ki 
kebléből, látván hogy szólás végett a’ körül- 
levökhöz fordul.

„Barátaim ,---- így kezdé a’ remete,
— „az ég csak kéjt ’s boldogságot ígér asz- 
szonyotoknak.“

Minden jelen levő öröm-tetszést hallata.
„Három év múlva, mint most, össze fog

tok nála gyülekezni, menyekzőjét iinnep- 
lendők.“

E’ szavaknál nagy taps keletkezők, ’s 
ivás a’ remete’, a’ várkisasszony’ és Cre- 
meur’ jövendő urának egészségére. Csak Tre
meleuc Károly látszék e’ közvigalomban zor
don- és gondolkozónak; a’ remetét nem nézé 
többé félő arczczal mint előbb, hanem boszú- 
val és gyanúsan.

„És ki lesz, — kérdezé — azon égál
dotta férfiú, kinek kisasszonyunk kezét meg
érdemelni szabad ?“

„Alattvalói’ egyike lesz, — felelt a’ 
remete olly szilárd hangon, hogy az egész 
társaság megijedt ’s a’ kisasszony elsápadt,

mig mögötte az öröm’ ’s meglepetés’ gyorsan 
elnyomott kiáltása hallatszék.

„Barátom, — felele Blanka pirulva, — 
tudom, hogy vazaljaim mind szeretnek ’s ér
tem éltőket is adnák, de a’ mit te hirdetsz, 
még nem történhetik.“

„Valóban,“ mormogá Károly, szemét a’ 
remetére meresztve, keserű mosolylyal aja- 
kain.

„És mégis úgy lesz, kisasszony“ — foly- 
tatá a’ remete; de azon vazal, ki kezét meg
nyeri , azzal teszi magát rá méltóvá, hogy a’ 
hadban nagy dolgokat visz végbe és sarkan
tyút érdemel.“

„Dicső !“ mondá a’ gyülekezet.
„Dicső !“ ismétlő Blanka félhangon, de 

Tremeleuctől mégis hallva, ki mozdulatlanul 
’s gondolkodva álla mögötte ’s a’ remete’ 
utolsó beszédére kevélyen emelte föl fejét.

Blanka elbocsátá a’ remetét ’s a’ vendé
gek csakhamar hátravonultak, az épen most 
hallott jóslatról csevegve.

Másnap reggel, mihelyt szabad volt a’ 
szobákban mutatkoznia, asszonya elé lépett 
Károly. Soha sem látszék illy komoly-elszánt
nak mint most; mintha a’ múlt nap óta tiz 
évvel idősebb lett volna. Szemeit föl nem e- 
melve közelíte Blankához ’s egyik térdére le
ereszkedve szóla:

„Asszonyom, köszönetét tenni jövök jó
sága’ ezer tanúbizonyságaiért ’s kérni, tegye 
hozzá a’ legfontosabbikat.“

„Szólj — vága közbe hevesen a’ kisasz- 
szony, — mit akarsz?“

„Elbocsáttatásomat, asszonyom.“
„M it, hogy elhagyhass, jó akaratomhoz 

folyamodéi? Nem vagy boldogCremeurben ?“ 
„Oh asszonyom, — így kiálta föl Ká

roly, — igen is boldog vagyok.“
„És miért akarsz eltávozni ?“
„Hogy Montfort János’, urunk’ és hercze- 

giink’ seregénél szolgálatba álljak.“
,,A’ had’ veszélyeit és Bajait többre be

csülöd azon csendes és kényelmes életnél, 
mellyet nálam találsz?“

„Igen kényelmes, — felelt az apród, 
szemeit titkon Blankához emelve, — de ha a' 
legszerencsésebb alattvaló volnék is asszo
nyom’ kegye áltál Cremeur’ egész várbirto
kában , mégis csak Montfort’ urnái kaphatom 
meg azon dicsőséget, ’s tehetem magam’azon
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tiszteletre méltóvá, mellyet olly kegyesen 
nyujtá nekem asszonyom.

„Tehát a’ hírvágy bánt ?“ monilá Blanka 
szemeit leszegezve.

„Igen, asszonyom, viszonzá Károly szi
lárd hangon , ,,a’ 1 égném esel) I) és talán leg- 
bokóbb hírvágy! — Én lovag akarok lenni.“ 

És most először mere élénk, tüzes pil
lantást vetni a’ kisasszonyra.

E’ szónál ,lovag4 megemlékezék Blan
ka a’ remete’ tegnapi jóslatáról ’s egészen 
megérté, a’ mit apróda csak félig monda ki. 
Elpirult, fejét többször lebocsátá kezére, 
hogy nyugtalanságát elrejtse, többször akart 
szólani, a’ nélkül, hogy egy szótagot mond
hatna, ’s épen szobájába akart visszatérni, 
midőn apródja visszatartóztatá ’s alázatosan 
esdeklő szóval suttogá.

„Még nem mondá meg kegyelmes asz- 
szonyom, megnyertem-e elbocsátását?“

Blanka még néhány pillanatig késett, 
azután pedig szóla, de Károly felé nem for
dulva, mert félt, hogy meglátja lábainál: 

„Menj, szabad vagy!“
Mivel pedig azon mozdulat, melylyel a’ 

lány akaratlanul e’ szavakat kiséré, kezeit 
közel hozá az apródhoz, ez megfogá azokat, 
megcsókolá a’ legnagyobb kéjjel ’s őrjöngve 
rohant el a’ várból.

Károly lóra ült, búcsút monda atyjának 
’s Vannes felé nyargalt. Guerande tartomány’ 
minden urai épen most gyülekeztek e’ vá
rosban össze a’ fiatal montforti gróf’ seregé
ben, verseny társa’, Blois Károly’ pártjának 
halálos ütést adandók. —

(Vege következik.)

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .
Oct. 14. P e l e s k e i  N ó t á r i u s  másodszor. A’ 

híres peleskei nótárius, a’ leleményes Gvadányinak el
meszüleménye, feltűnt viszontagságaival a’ magyar 
színpadon is. Bajai, szerencsétlenségei többnyire azok, 
mik Gvadányinát; de a’ drámaírónak gondoskodnia 
kelle, hogy az egymást idősorban érő történetek 
cselekvéuyekké váljanak, mit az áltat éré el némileg, 
hogy Zajtayt (így híják Peleske’ jegyzőjét) egy Tóti 
Dorka nevű boszorkáuynyal uldózteti (ki erre az é j’ 
királynéjától kér íelhatalmaztatást) míg ez megbukván 
a ’ sokat szenvedett Zajtay végre diadalmaskodik. Zaj- 
taynak tudniillik régi kívánsága Budát ’s Mátyás’ 
király’ palotáját látni ’s Tóti Dorka, ki ő t, mintphi- 
losophust s ennél fogva boszorkány-tagadót, gyűlöli, 
ezen kívánságnak az által segíti teljesedését, hogy 
Zajtaynak egy Pestre nagy ígérettel (janitorsággal) 
meghívó állevelet i r a t , azt híve, hogy ennek már el
lent nem állhat, ’s hogy a ’ kihez honn nem férhete , 
azt egy hosszú úton, melly már magában is sok ve
sz é lly e l j á r , könnyen elvesztheti. Zajtay csakugyan

megindul, még pedig lóháton; de Tóti D orka, min
denütt előtte já r ’s egyik veszélyből a’ másikba dönti. 
Először megkergeti bika’ képében (ez csak elbeszél
tetik), majd a’ hortobágyi baramják közit kémnek, áru
lónak vádolja, kik már fel akarják akasztani, midőn 
lövés hallik. Erre a’ zsiványok elfutnak , a’ boszor
kány is futni akar : de Zajtay egy seprőt tesz keresz
tül az ajtón ’s kihúzván nagy kínnal széles fringiáját, 
nyakát akarja szegni, midőn (új baj!) a’ poroszlók 
berohannak, ’s a’ dühösen vagdalkozó Zajtayt lefog
ják ; őt ugyan a’ hadnagy megisihervéu szabadon e- 
re sz ti; de az alatt a’ boszorkány elillan , hogy ismét 
új bajba keverje. Alig érkezik meg Tiszafüredre, rá 
küldi a’ részeg vasas németeket, mint commissarius- 
r a , kik midőn verni akarnák, a’ fogadóstól az által 
mentetik meg, hogy az őt kántornak mondja. Sze
génynek most énekelnie, táuczolnia kell, mig a’ káp
lárbot a ’ vasasokat el nem ugratja. Megérkezik sze
rencsésen Pestre lóháton ’s a’ pesti korhelytől, ki a’ 
Zrínyiben szokott tanyázni , elfogadtatik. Mindketten 
a’ magyar színházba mennek , de a ’ nézőhelyre nem 
férvén, csak az orchesterből nézik Othellót (öt hol
ló t, mint Zajtay először olvassa); de igazság-szerető 
peleskei nótárius nem tűrheti, hogy Othello szép ne
jé t meggyilkolja ’s fölrohan széles kardjával a’ szín
padra, a’ pesti korhely utána. Itt nem használ semmi 
magyarázat: a’ játszók, ’s utóbb a’ rendőrség szét
veretnek ; még a’ súgó is lyukába hajtatik, mig végre 
a’ zenebonáskodókat egy színpadi süiyedő nagy ijedt
ségökre leviszi, ’s a ’ játékszín’ alvilágából a’ súgó
lyukon bukkannak fel. Azután vacsora következik. 
Zajtay juratus fiával találkozik, ki egy gazdag ser
főző’ leányával vau szerelemben. A’ serl'öző nem a- 
k a rja , hogy leánya jurátusáévá legyen ’s a’ boszor
kány,  kit nem ismerve szolgálatába vön,  az öreg 
Zajtayról fiára fordítván haragját ’s úgy szólva egy 
csapással két legyet akarván ütni, az ifjú Zajtay el
len leselkedik; de szobaleáuyi csel által a’ serpiuezébe 
csalatváu, midőn hatlgatózui akarua, az elétapsolt 
serfóző legényektől a’ hordóba feuekeltetik. ’S így 
háromszor megbukván az éj’ királynéja, nyugalmazot- 
ta n , azaz miuden ártó tehetségtől megfosztva, a’ sz. 
Gellértre kárhoztatja. Ezen kifejtést egy epizód előzi 
meg a’ serfőzővei. Ez tudniillik , a’ házabeli kísérte
tektől tartva, a' kávéházból éjfél előtt nem mer haza 
menni ’s itt találják őt a’ színházból kijöttek, közttök 
a’ két Zajtay. Mig ezek játszanak , puncsoznak , a’ 
serföző elalszik. ’S ekkor egy furfang eszűuek ötlete 
szerint minden gyertya kioltatik , mig másfelől min
denféle zaj ’s beszéd hallatik, mintha a ’ társaság egy 
része biliárdot, más kártyát és shakkot játszanék. A’ 
felébredt serföző mindent hall ; de semmit sem lát 's 
azon gyanúra jó , hogy megvakúlt. A’ csintalan sereg 
csak ezt várta. Hozzá tolakodnak, ’s mindnyájan erő
sítik , hogy szemén szörnyű nagy hályog vau ; de a’ 
czimborak’ egyike auglus orvosnak mondja magát ’s 
megígéri kigyógyítását, ha leányát az iljű Zajtaynak, 
mint ki életét (az orvosét) megmenté, -feleségül adja, 
mit a’ minden felől sarokba szorított serföző végre 
meg is a ján l, noha leánya már másnak volt Ígérve; 
de a’ ki a’ Svábhegyen mulató menyasszony’ barátnéi- 
tól kipisszegettetik. A’ peleskei nótárius így nemcsak 
Budavárát látja meg, hanem kárpótlásul az ál levél
ben íg é r t’s meg nem nyerhetett janitorságért, fiának 
egy gazdag ’s derék leánynyali összekelését is megéri.

Ebből látni, hogy a darab' meséje elég tartal
m as, de mint említők , csak a’ boszorkány’ incsedke- 
dései által tétetik drámaivá. Egyébiránt az illyen szín
müvek többé nem példátlanok, p. ,Az utazás közös 
költségen.1 Egymást érő galibákból á l l , az egész da
rabban semmi egyéb bonyolodás, mint hogy úton van
nak; de a’ jelenetek jó k , hív képei azon helyzetek
nek. mellyeket ábrázoluiok k e ll, ’s a’ mű elég mu
lattató. E’ darab’ elrendelésére nézve csak az a’ ki
fogásunk , hogy az epizód igen végére van szorítva, 
’s ez által a’ fő személy’ érdekét csaknem egészen el
nyeli: vagy előbb kell vala a' másod rendű cselek-
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tényt megindítani, vagy az öreg Zajtaynak benne több 
szerepet adni. A’ jelenetek inkább könnyű ’s ügyes 
kézzel vannak dolgozva, mint szigorú pontossággal, 
miért is rajtok itt ott lehet ’s kell is javítani. — Kü
lönösen jó a’ vasas németekkeli, a ’ Hopfen serföző- 
veli je lenet, a’ boszorkány’ kergetése , de mindenek 
fölött a’ színpadi expeditio. Itt természetesen a’ mi 
bölcseink mindjárt azt hányják fel, hogy nem új ! Az 
a’ gondolat, hogy valaki a’ színpadra felrohaujon ’s 
a ’ színészeket ott szét zavarja , nincs Keanből véve; 
mert ott csak lekiáltanak a’ páholyból; Kotzebuenál 
történik valami hasonló ; de nem színpadon. Azonban 
ha ezen eredetiség-kereső urak figyelmesen olvasná
nak, tudnák, hogy ez a’ gondolat annyiban nem ú j, 
mert egy franczia Londonban csakugyan karddal ro
hant fel a ’ színpadra, hogy a’ Napóleont térdepelés- 
sel meggyalázó színészt levágja. Eddig tehát semmi 
újság; de nem szabad-e a’ történt dolgokat színpadon 
használni? sőt Horatius szerint nem tanácsosabb-e, 
mint egészen újakat költeni ? ’S Zajtayval nem csak ez 
történt; neki a’ színpadon sok csodálatos viszontag
ságai voltak, szóval ezen ötletet a’ szerző úgy 
használta, hogy az alkalm azás’s kidolgozás’ erede
tiségét tőle megtagadni nem lehet. ’S ebben állna tu
lajdonképen az eredetiség ; mert hogy egészen újat a’ 
mostani korban, annyi literaturák’ gazdag müvei után, 
kevés elme találhat f e l , az kétséget nem szenved. 
Csak az a’ különbség, hogy a’ tehetetlen, terméket
len ész lop, vagy rabilag utánoz , míg a ’ valódi köl
tői elme sajátságosán fejti ’s képzi ki a’ felvett anya
got, ’s még utánzásaiban is némi eredetiség’ jelei 
látszanak

A’ gyengébb jelenetek közé tartozik a’ juhászta
nyai , a’ haramjákkali találkozás. A’ haramják álta
lában igen halvány színekkel vannak festve; vagy 
pusztán felléptetni kell őke t , vagy pedig, ha cha- 
racterisáltatnak, élesebb és hívebb vonásokat vá
lasztani képeikhez. A’ juhásztanyai jelenet egy dal 
által emeltetik k i , melly mind gondolva, mind dallva 
jó} e’ jelenetet talán úgy lehetne drámaibbá tenni, ha 
a’ juhászok énekelve lépnének fel ’s e’ közben zaj hal
latnék , mire az éneket abba hagyván, Zajtayt a ’ bi- 
káktólmegmentenék. Ez hálákodásait végezvén a’ ta
nyára kísértetnék ugyanazon énekkel, mellyel a’ je 
lenet kezdődött.

Mi a’ személyeket illeti, azok elég éles vonás
sal vannak rajzolva, kivévén a’ boszorkányt, ki va- 
rázsi hivatalába csak igen vékonyan van beiktatva, 
úgy hogy inkább egy mindennapi cselszövőhöz, mint 
boszorkányhoz hasonlít. Szükséges volna továbbá Zaj
tayval szorosabb összeköttetésbe hozni, ’s minden e- 
setre megbukásakor Zajtaynak fölötte diadalmaskodni. 
Nem ártana talán a’ szerzőnek azon gondolatot, hogy 
Tóti Dorka Zajtayt philosopniája miatt üldözi, egye
nesen sceuába tenni: Tóti Dorka p. o. vitetnék a’ 
néptől, hogy megégettessék ’s ekkor Zajtay egy kör
mön font oratióval megmutatná, hogy nincs boszor
kány ’s a’ nép elbocsátaná D orkát; de ez sokkal na
gyobb bűnnek tartván a’ boszorkány-tagadást mint a’ 
megégetést, boszúját megmentője ellen fordítaná. Min
den esetre következetességnek kellene lenni a’ kivi
telben, hogy Tóti Dorka vagy mint valóságos boszor
kány , vagy mint ámító tűnnék lel — Zajtaynak a’ 
játék’ vége fe lé , hol a’ figyelem róla elfordúl, lega
lább némelly elmés ötletekkel,’s mondatokkal kellene 
azt feulartaui s nem kévéssé comicai tárgy volna, 
öt a ’ merő falusi magyart a’ német Hopfennel, leendő 
nászával közelebbi ismerkedésbe hozni , holott most 
(minden esetre hibásan) egymással szót sem váltanak. 
A’ mennyivel ezen változtatások a’ darabot hosszita- 
n á k , annyival lehetne némelly más jeleneteket, p. a’ 
névnapi tisztelkedést, haramiákkali találkozást stb. 
rövidebbre vonni.

A’ dalok közül jó  a’ juhászdal, ellenben gyengék 
’s hatás nélküliek a’ haramják’ első dala, juratus Ga
zsi’ dala ’s a’ szobaleányé. ’S általában óhajtanék , 
hogy ezen dalok ’s énekek tartalmasabbá, kerekebbé

’s a’ muzsikával is helyenként összeliangzóbbá tétet
nének.

Mit tartunk ezen költés’ neméről, melly annyira 
divatba jö tt , talán egykor különösen lesz időnk ’s 
alkalmunk elmondani, a’ jelen műről azt tartjuk, 
hogy ez kétségen kivűl a’ jobbak közé tartozik; a’ 
hazai e’ nembeli termékeket minden tekintetben fölül 
múlja, ’s magát a’ színpadon mind népi elemeinél, 
mind számos comicai helyzetei- ’s cliaractereinél fog
va sokáig fenn tartamija

Egy dolgot kell még említenünk. A’ humorról az 
ifj. Zajtay ezt mondja: ,,A’ magyar humor eddig egy 
alföldi mocsár, melly peshed és rothadó gőzével vesz
tegeti a’ levegőt, belőle csak békák kuruttyolnak stb .u 
— A’ Rajzolatok’ szerke ztője elég gyarló volt ezt 
magára venni, ’s még gyarlóbb , a’ közönség’ színe 
előtt értté boszonkodni (1. Raj. sz.) Tudtunkra Fáy 
András ’s Kisfaludy Károly írtak legelőször e’ nem
ben, azóta elszórva többen, ’s különösen a’ Rajzola
tokban. Kérdés, kimondatott-e mindezekre azon né
hány szó által a’ halálos ítélet? Bizonyosan nem, 
vagy csak a’ mennyire ’s ha, azt üres-, silány-sem- 
miségök által megérdemlik. ’S ha most valaki egy 
illyen általános, nem is humoristák, hanem csak a’ 
humor felett kimondott Ítéletre felsivalkodik, nem 
fut-e önkényt a’ törnek ellenébe, nem azt k iá ltja -e , 
hogy találva van? A’ ki müveiben erős, az illyen 
paródiákban mulatságéi ’s minden személyes utalás 
nélkül kimondott ítéletek által nem hagyja magát sem 
fellázíltatui, sem leveretni. Mondja valaki p. hogy ,,á ’ 
magyar dráma egy sánta e b , melly a’ külföldnek 
láthatatlan messzeségben biczegve utána csahol.“  Bi
zonyosan egy józan drámairó sem fogja azt magára 
érteni, még kevesbbé érette nyilván kikelni. Helyes-e 
ezen ’s a’ humorról kimoudott Ítélet, vagy nem, az 
most nem ide tartozik; de hogy illyeket botránkozta- 
tás nélkül lehet mondani ’s hogy ezekben csak a' 
nagy közönségnek szabad tetszését tiagy nem tetszé
sét kijelenteni, minden, ki az Írói szabadságot bár- 
melly korlátozoltan is becsüli, meg fogja engedni. 
’S ha végre illy általános kifejezésekben sem szabad 
valamiből tréfát űzni , akkor inkább tegyük le a’ tol
lat. Sajnos, hogy nálunk az illyen dolgok felett, mely- 
lyeket egy jó házi ész is belát, vitatkozni k e ll; de 
íróink olly kényesek még, olly csiklandósak, hogy a’ 
leggyengébb érintésre is leljajdulnak ’s igazolásokra 
a’ leglönákabb módot választják: a’ haragot ’s dü
hös kifakadást az itéletmondó ellen , kit ez által csak 
fontossá, nevezetessé tesznek, ki különben talán igen 
hamar feledésbe merült volna. Kiveszem, ha valaki 
"bírálóinak hamis tanításait, vagy épen tökéletes já 
ratlanságát bírván kimutatni, ingerültség nélkül ’s 
magát egészen a’ dologhoz tartva , értekezik. Az illy, 
dolgok feletti vitatások csak hasznosak lehetnek; de 
az illyeket nem kell (’s nem is lehet) az első felhevű- 
lés’ pillanatában papirosra tenni, az illy ennek érnie 
kell, ’s egyéueseu mű- ’s tudományszeretetből eredni. 
Ellenben minden egyes puszta vélemény, vagy épen 
ötlet ellen (kivált ha az .világosan személyt nem sújt) 
kikelni vagy épen duhösködui épen olly sikeretleu 
mint nevetséges. Igaz, hogy kellemesb (noha talán 
kevésbbé hasznos) volna mindig szép szót ’s csupa 
dicséretet hallani: de az illyen csemege is elveszti é- 
dességét, ha megszokjuk, ’s utóize, a’ késő csaló
dás , sokkal fanyarabb , hogysem józanul kiváuhat- 
nók. ’S a’ ki síkra lép , minden esetre késznek kell 
lennie', jó , rósz , helyes, vagy fonák bírálatok’ hal
lására, ’s a’ legkeseriibb bírálat ellen az a’ nagy vi
gasztalása lehet a’ híven ’s nem áldatlan észszel tára
dénak , hogy mit, mint bírálat, csak tartalmi becse 
szerint hyoinos ’s egyik, mint másik csak ez által fogja 
magát fenn tarthatni. Legjobb felelet, kivált a’ pusz
ta , motiválatlan bírálatokra, nem ügyelni, ha rosz- 
szak , elfogadni ’s követni ha helyes utasítást, intést 
foglalnak magokban.

A’ muzsika könnyűségénél, a’ tárgyhoz illő vál
tozatosságánál 's  magyar szelleménél fogva általában
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tetszett ’s örömmel üdvözöljük a’ fiatal művészt, ki 
Íróiaknak az efféle dolgozatokra ügyes szerzeménye ál
tal nem csekély ösztönül szolgálhat.

Az előadás, kivált az első alkalommal, egészben 
véve, dicséretes szorgalomra mutatott, a’ második ha
nyagabból ment ugyan; de Megyeri most is szint azon 
kedvvel, ’s eredetiséggel adá a’ peleskei nótáriust, ’s 
Kovácsné a’ boszorkány’ szerepét. A’ Shakespeare’ 
Othellojából vett jelenetre csak azt jegyezzük meg, 
hogy az nagyobb figyelmet érdemel, hogy abban nagy 
művészek tüntetik ki magokat ’s hogy színészeink illy 
töredékek’ jól adása által lassanként a’ legnagyobbra, 
a ’ halhatlan iró’ egész drámáinak adására képezhetik 
ki magokat.

A’ juhászok’ ’s általában a ’ magyar köznép’ öltö
zetére az a’ megjegyzésünk, hogy azok nem járnak 
mindig nadrágban ’s szokottabb öltözetük a’ gatya, ’s 
ha a’ színház az öltözetek’ hív másolója akar lenni, 
azt a’ maga helyén meg kell tartani. A’ finnyásabbak 
talán megütköznek az illy újításon ; de ha színen pon
gyolában, férfl ’s asszonyt hálóköntösben (mellyek 
alatt azonban más öltözet is van) föl lehet lépni, ha 
rongyosak, félmeztelenek (minden esetre csak látszó
lag illyek) nem okoznak botránkozást, nem látjuk ál
tal , miért ne lehessen a’ köznépet saját öltözeté
b e n , gatyában, felléptetni, melly ismét a’ színházi 
szokás ’s Hiedelem szerint csak felső ruha fogna len
ni. ’S ha ki még ezen óvás mellett is botránkoztató- 
nak találná az illy öltözetet, annak oily mélyen ható 
képzelődése van, hogy előtte köpönyegben sem volna 
elég bátorságos színpadra lépni.

Octob. 15. A r c a d i a i  m e n y a s s z o n y .
Octob. lö. I s  m e re  t i e  n nő. F*.

llangaszati szemle.
31. I n p r o v i s a t a  s u r  l e  Ranz de Vachez 

„Depart pour les Alpes“  de Férd. Huber, comp, par 
Fr. Liszt, op. 10. nr. 1. 20 gr. =  1 fl. 15 xr.

32. N o c t u r n e  s u r  l e  chant Montanguard d’E. 
Knop. comp, par Fr. Liszt, op. 10. nr. 2. 12. gr. =  
45 xr.

33. R o n d e a u  s u r  l e  Ranz de chevres de F. 
Huber, comp, par Fr. Liszt, op. 10. nr. 3. 10 gr. =  
1 fl. B asel, chez E. Knop.

E’ szerzemények Liszt’ újai alatt bizonyosan a’ 
hangfestészetuek csodamüvei leeudnek. Viszhangokat, 
tehénharangcsengést, éneklő ifjakat, aranyzöld virá- 
nyokat, és egyéb Hlyeket fog a’ nagy virtuóz és ter
mékeny képzelete az Inprovisatábau szemünk eleibe 
varázsolni: ellenben a’ Nocturnóbán kápolna-harango
k a t , estvéli havaskürtöket, közelgetö szélvészt, ro
hanó vízeséseket, ’s lavinákat, inig végre az első ös- 
merős harangocskák hívnak , és az öreg déli szél mo
rogva ismét üregeibe rejtezik. Liszt’ legjobb szerze- 
méuyinek egyike áltáljában a’ rondo nr. 3., melly jó  
óntetü és a lakú , valóban gondolatteli és liumoristi- 
cai, némelly aljas helyeket kivévén, mellyek, fájda
lom , minden szerzeméuyiben a’ legbátrabb ’s erötelt 
helyek mellett találhatók. Mint bélyegezöt meg 
kell említeni az igen szorgalmasan följegyzett elő
adás jeleket.

(Z eitschrift für M usik, von R . Schum ann.)
34. R o n d e a u  b r i l l a n t s  pour le Pianoforte, 

comp, par Fr. Kuhlau. Oeuvr. 113. Leipsic, chez Pe
ters. P rix  a 12 gr. =  45 xr.

E három klavírdarab, melly, fájdalom, a’ művé
szettől igen korán elragadtatott mesternek becses ha
gyományából ránk maradt, áltáljában kecsesek, de
rü ltek , fényesek, ’s mégis nehézség nélküliek, a’ 
műszernek teljesen megfelelők , igen népiek és fo
lyók ; de nem száraz hidegek , vagy közönséges kö- 
zéprendüek. Az alapúi szolgáló themákat „Richard és 
Zoraide“  és „Tancred“  Rossinitól, és Isouard Mik
lósnak éuekdús „Joconde“ja  adták; oily előjog, melly 
e’ módos gyermekeknek a’ szép világ’ saloujai’ szárny

ajtóit is kinyitandja, ’s pedig annál inkább, mert 
olly izléstelien és divatszerűen fölkészülve jelennek 
meg, hogy a’ nagy társaságba bemenetelkor nem kell 
magokat szégyenleniök.

(A lig. M usik. A nzeiger.) CS. J f ,

E g y v e l e g .
— A’ nagy m ogol’ m enye. — A’ történet

írás több példát mutat a r r a , hogy színésznők és éne
kesnők házasság által a’ legfényesebb életviszonyokba 
jutottak. S o n n t a g  Rossi grófné lön,  S mi t h  P e 
n e l o p e  pedig a’ nápolyi herczeg’ neje. De a’ legra
gyogóbb házasságot a’ húsz év előtt világszerte híres 
prima donna F a b r i  éneklé ki magának. Az indiai 
nagy mogol’ menyévé le tt! E’ nő’ szerencséjét hajótö
rés okozta. A’ cantoni olasz operához szegődvén 
Chinába, föllépett az oda Nápolyból menő hajóra. 
Egy zivatar az indiai partra veté őt ’s az énekesnő’ 
élete csak csoda által menteték meg. Történetből épen 
a’ nagy mogol’ fia száguldott a’ part’ azon vidékén 
hova a’ szerencsétlen énekesnő vetteték k i , a’ Tippo 
Saibot megtámadó angolok ellen. Megtalálja a’ minden 
nélkül szűkölködő idegent, — ’s meglátnia, szeretnie 
egy voltr — A’ fin rosszul beszélt angolul, a’ nő csak 
olaszul. Hogy értsék egymást? De az ének minden
felé érthető világnyelv , — ’s alig bocsáta ki a’ nő 
néhány hangfutást, nyomban lábaihoz borult az egész 
indus hadi sereg, a’ nagy mogol’ fiával együtt. Dia
dallal viteték az énekesnő a’ fővárosba, ’s itt a’ fia
tal mogol azt nyilatkoztatá ki az üregnek, hogy soha 
más lényt nem mondand nejének, csak ez idegent. Az 
öreg mogolt arra bírák a’ nő’ szépsége ’s kedves 
hangja, hogy mes-alliancei előítéleteit lerakva, egé
szen megerösíté a’ két szerelmes’ szíve körül azon 
kötelet, mellyet a’ sors csak léhán vete oda. Hogy az 
érdekes énekesnő égy pillanatig sem kétkedett kezét a’ 
szép mogolnak oda nyújtani, már magában érthető, 
mihelyt a’ mogol character ismeretes előttünk. Későb
ben arra birá férjét a’ nevezetes asszony, hogy Indiát 
elhagyva, hajókázzon el a’ napvilágos Olaszországba. 
Ebben is megegyezett a’ szerelmes férj ’s most itt a’ 
legboldogabb házasságban élnek, megáldva egy re
ményteljes fiúval, egy pompás palotában Castellmare- 
ban, Nápoly’ vidékén.

— G reen’ lég h a jó ja . — G r e e n  urnák 
„N assau“  nevezetű léghajója 19,000 lábnyira emel
kedett föl a’ levegőben. Tizenegy ezer lábnyi magason 
hózivatar lepé meg, úgy hogy a’ léghajósok hóval let
tek betakarva , de a’ melly fölebb ismét elolvadt. A’ 
iölebb kitett magasságban felényire leszállt a’ higany, 
melly tüneményt mindeddig nem vették észre. Hum
boldt és más utasok’ azon tapasztalását, hogy bizonyos 
magasságban a’ lélekzés nehezebb lesz , Green ur és 
társai bevalósultnak nem tapasztják .

— l l i l a n ó i  K iv i l á g í t á s .  — A’ milánói kivi
lágításnál legszebb trausparentje volt az izraelita 
M e n d e l  J a k a b  ékszer-árusnak. Homályos színű 
bársony-alapon valódi gyémántokban és drágakövekben 
csillogott a’ császári korona. A’ koronát tartó sas gyé
mántokból volt képezve, közepén a’ királysági czí- 
mer a’ legszínesebb drágakövekből. V irágok, lombok 
és bojtok rendkívül csaló lag voltak utánozva sma
ragdok, rubinok, turkisek és gyöngyökből. Az egészet 
egy milliónál többre becsülték.

— A’ Hontblancra flilliág  egy leán y . 
— Demoiselle d’Angeville , egy franczia kisasszony, 
mostanában följutott a’ Montblanc’ csúcsára. Előtte 
csak egy nőszemély , egy paraszt nő, mert csak hozzá 
fogni, de már a’ dombsikon (Plateau) megállapodott; 
d’Angeville kisasszony ellenben a’ legmagasabb csúcs
ra  hágott fö l, az egész utón tréfált vezetőivel ’s a’ 
veszedelmes úton olly bátorságot és hideg vért mutata, 
mellyet ezek nem győznek eléggé dicsérni. Chamouny- 
ba visszaérkeztekor ágyulövésekkel és népkiáltások
kal fogadtatott.

AyomatiK Uutlán , a ’ m agyar Kir. egy etem ’ Ketüivel,
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T a r t a l m a i  Német romantica ’s angol Ízlés. Vége ( V —a). — Köny (Pap Endre). — A’ bús fiú (Vachott 
Sándor). — Benkő’ sírjánál K. Ajtán (Kriza János). — A’ féltékeny (SujánszJcy). — Magyar 
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(V . *** és 25.;.

N é m e t  r o m a n t i c a  ’s  a n y o l  í z lé s .
(Ve g«)

Vessünk egy futó pillantást a’ regényes 
iskola’ történeti kifejlődésére Németország- 
lian. Schlegel Fr. 1769-lien születők; Tieck 
L. 1773, Novalis 1772, üliland L. 1785. Ezen 
adatokat azon okból hozzuk föl, hogy az, ki 
a’ költészetet tanulja, észrevehesse e’ nagy 
korbeli megegyezést az angol úgy nevezett 
„tengeri iskoláéval“. Ez öszveiitközés nincs 
fontosság nélkül. Az angol l a k i s t á k  meg
egyeznek a’ német romanticusokkal, mennyi
re angol némettel egyezhet, némethez ha
sonlíthat. Valóban Wordsworth és Coleridge 
geniusok’minden lényeges vonása szerint in
kább németek mint angolok. Ki várt volna 
p. o. olly bolió ’s egyszersmind bölcs elme
szüleményt, mint a’ vén hajóslegényről szó
ló versezet, azon országban, hol Pope és 
Swift születtek. Nem Fouqué’ ízét ’s nem 
Chamisso’ szagát mutatja-e az? Nem dicső 
háromságot képez-e az Undinával ’s Peter 
Schlemiehl-lel? Az eset bizonyos, a’ német 
romantica ’s az angol l a k i s m u s  ugyan az. 
Eredetük szinte egy. Mindketten messzehatú 
egy oknak szüleményei. Ellenhatásnak, és

pedig nem egyszerű, hanem kettősnek gyer
mekei: először a’ franczia miveltség túlíino- 
mulása’ ellenében XIV. Lajos alatt, másod
szor az 1792-diki forradalom’ túlingerlése’ el
lenében. Csak meg kell nevezni e’ két okot, 
’s azonnal két nagy szellemi dagályzat’ ha
talmas mozdítójára ismerünk bennük, mely- 
lyek’ egyikétől mi jelenkoriak is némileg lior- 
doztatunk. Anglia megelőző Franczia- ’s Né
metországot a’ XIV. Lajos alatti tulfinomság’ 
ellenhatásában: de ezen ellenhatás nálunk 
nem egy költő, hanem költői archaeolog 
által eszközölteték. Kikilátja, hogy a’ Percy- 
balladák’ kiadásáról szólunk; ’s a’ ki ezen 
balladák’nyomait nem tudja követni Words
worth’ és Scott költeményeiben nálunk, ’s 
Bürgeren kezdve , Goethén által U Illand La
josig Németországban, az vak mint a’ de
nevér.

De a’ németek nem érték be az angol 
forrásból ihatni. Mikor a’ franczia-gottschedi 
iskola’ hidegsége- ’s feszességeből, forma
litása- ’s pedantériájából fölrázattak, a’ ter
mészet után való törekvést olly állhatatos
sággal ’s lelkesedéssel követték (néha túl
űzve és gyermekeskedéssel is), melly valódi- 

36



5 7 1 5 7 2

lag német vala. Herder’ napjai óta ez órá
ig összegyüjtettek Németországban kelet- és 
nyugotról, éjszak- és délről a’ „Népek’ szó
zatai“ ( Stimmen der Völker). Herder Gott- 
frid’ nagy szíve minden idő és világkor’ édes 
viszhangját magához csábitá. Emberiség (hu
manitás) vala jelszava, mint ezt valóban a’ 
mindenre kiterjeszkedő német literatura’ jel
szavának mondhatni. A’ németnek soha sem 
elég, németnek lenni ,— ember, világpolgár 
is akar ő lenni. De a’ német haza sem fe- 
ledteték e l; ámbár igen soká is szolgála tág 
csatamezőül az idegen katonaság’ hőseinek 
’s hősi bolondjainak, kik vérontásaikat rajta 
gyakorolták; Percy’ kürte fölébreszté hang
jával a’ németeket ’s felelet adaték reá Bar
barossa’ hadi trombitájával.

Uhland Lajosra ’s a’ most élő német ly- 
ricusok’ nagyobb részére nézve általában, 
föképen egy munka említendő, melly a’ ro- 
manticai iskolából eredt ’s mindig ez iskola’ 
legbecsesb gyümölcsei’ egyikének tartható: 
a’ fiú’ csodakürtje (Des Knaben Wunderhorn). 
A’ későbbi német költés’ nagy részének ter
mészetessége ’s egyszerűsége bizonyosan e- 
zen forrásból ered ; de azon mértektelenség, 
mellyel a’ német mindenhez látni szokott , 
itt sem marada káros következés nélkül. In
nét származik a’ romanticusok’ nem kevés 
költeményeiben a’ gyermekes játsziság és 
érzelgés. De mint lehete is várni, hogy a 
lágy keblű német a’ költői szeleburdiság’ és 
ízetlenség’ divatos vétkétől szabad maradjon, 
mikor mi angolok sem állhatánk a’ ragály
nak ellene, 'minden dicsért brittusi józan e- 
szünkkel. Ha a’ költői világban illy válto
zásnak kellene beállani, miilyen az átmene
tei a’ királyok-, udvari dámák- és udvarno- 
koktól a’ taligások-, szatócsok - és fazeka
sokhoz, — ha majd az egész ó ’s új litera
tura’ aristocratiája kénytelen volt egy köz 
democratiának helyet adni, — hogyan lehe
te másképen mint hogy némelly bohó ’s il
letlen kicsapongás követtessék el, hogy több 
magas bak lövessék és pedig különben igen 
érdemteljes és tiszteletbíró emberektől. Az 
ünnepi csárnok’ hőse elhagyaték most min
den eszméjével, finomságávál ’s szép érzés
beli ragyogásával, és pedig egy közönséges 
paraszt’ kedvéért; de a’ paraszt minden nyer
sesége, becsületessége ’s jószívűsége mel
lett is csak paraszt marada. Lehetett-e a’

dolgok’ illy állásánál alaposan kárhoztatni a- 
zon mély belátású criticust, ki illy nemii 
költeményekben panaszkodni szokott „a* tón’ 
kirívó együgyűsége- ’s nemtelenségéről", 
melly olly kölcsönösen ingadozik a’ pathos 
és ízetlenség között. — Az okos criticus nem 
hibázott egészen, csak hogy a’ mellékeset 
(hamisan) lényegnek vette, némelly levelek’ 
történetbeli sárgaságát az egész növény’ be
tegségének állítá.

Ennyit a’ természetesnek visszahatásá
ról a’ túlfinomulásra ’s hatásáról Anglia’ ’s 
Németország’ nemzeti költésére. Vessünk 
most egy pillantást a’ franczia forradalom’ 
hatására is, és az abból eredő ellenhatásra. 
Mielőtt azon erős szellemi mozgás erős po
litical kitörést kapott volna, már Németor
szágban is mutatkoztak hasonló szellemű köl
tői jelentkezések, már a’ „Stürmer és Dren- 
gerek“nek megvolt tulajdon napjok. Ezen 
emberek titánok voltak, a’ föld’ fiai, ’s az 
eget törekedtek elérni , hogy az istenek vá
rát ostrommal vegyék be. Schubart, Lenz 
’s fiatal éveiben Schiller tartoztak ezen isko
lához. De e’ férfiak csak egyedek voltak, 
bujdosó csillagok, mellyekre a’ nép bámész
kodott ’s tovább ment; — az időnek jelei, 
iszonyúk és jósolók az olvasni tudók’ számára, 
de illyen csak kevés volt. Ezen emberek nem 
is voltak közvetlen összeköttetésben a’ re
gényes iskolával. Mikor ezen iskola’ főnö
kei előléptek, a’ közvéleményt vezérlendök, 
már végrehajtaték az első franczia forrada
lom’ iszonyú kitörése ’s így vége lön azon 
első kába szédelgésnek, melly annyi német 
és angol költői fejet elfoglalt; erős össze
ütközés történt Germania ’s Gallia között ’s 
Frankfurtban a’ franczia szabadság’ vitézei 
olly dolgokat vittek végbe, mellyeknek min
den más hatása lehete, csak az nem: Né
metország ifjú költőit a’ három színű respu- 
blica’ zászlója alá gyűjteni.

Ezért nem fogunk bámulni, azt találva, 
hogy valamint Angliában a’ tengeri iskola’ 
fejei mindnyájan az absolutismus’ békés ölé
be tértek meg, bár minő volt is első föllépé
sük; úgy Németországban (hol Francziaor- 
szág’ közelléte miatt az ellenhatás termé
szetesen nagyobb volt) a’ regényes költés’ 
szónokai egyszersmind a’ political absolutis
mus’ tüzes apostoli voltak. Nem mintha mind
nyája mint literatori torié lépett volna fel,
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ezt oily kévéssé mint (Coleridge vagy Southey 
minálunk. Sőt némellyikök (p. o. Görres) e- 
leinte tüzes republicanus volt, de férfikorok- 
han többnyire ’s vénségökben mindnyájan 
(Ulilandot kivéve) a’ huzamos, következetes 
conservatismushoz tartoztak. Következetes
nek mondjuk, mivel a’ jelenkori ’s honunk- 
beli protestáns conservativ-jaival ellenkező
leg , az akkori németek az új mozgás’ egész 
rendszere ellen Luthertől fogva a’ mai napig 
nyilván és ünnepélyesen protestáltak, — ’s 
valamint a’ császárt a’ birodalom’ törvényes 
urának ismerék a’ pápa’ kegyelméből, úgy 
a’ pápát az egyház egyetlen fejének mondák 
isten’ kegyelme által.

Schlegel Fr. nem elvekkel játszó ember 
volt; fél szabályzatok ki nem elégiték őt, 
sem a’ költésben, sem a’ bölcselkedésben, 
sem a’ politicában. Lelke komoly, nyugta
lan, törekvő, igazságszerető volt, de kora’ 
szellemi mozgása által erősebben is megin- 
dittaték, minthogy többé súlyegyenbe jutha
tott volna. De bizonyosan egyike volt a’ leg
őszintébb, komolyabb, tüzesebb és szorgal
masabb apostoloknak a’ regényes iskolában ; 
ő  tévé le a’ templom’ alapkövét; keze némi 
óriási sziklát faraga méghozzá azon élő kő
ből, mellyből utóbb a’ titokteljes épület ra
katék. Rokon szellemű volt vele Novalis, 
nem kevesbbé komoly és következetes, de 
ünnepélyesebb, tartalmasabb és nyugottabb ; 
ő a’ középkori mysticismus’ szent temploma, 
különös módon emelkedő a’ jelen időkor to
longása és vitáiban. Igen meglepe bennün
ket ezen költőnek egy sajátságos vonata : 
egészen szerelmesnek látszik lenni a’ halál
ba. Úgy látszik , ezt öröklé el tőle Uhland, 
de a’ mi ennél nem egészen természetes, 
mert Uhland vidor is tud lenni. Tieck Lajos 
végtére a’ romantica’ igazi bűlakata, azon 
egyetlen költő a’ regényes iskolából, ki eu
rópai hírre tön szert. Ettől kölcsönzé el Uh
land mosolygását, a’ legjobbat az egész ro- 
manticán.

De a’ regényes elemen kivűl van még 
egy más is a’ sváb iskolában , valami saját
ságos hang, — politicai ’s hazaliús. Az ol
vasó tudja, hogy Klopstocktól jött azon első 
hazafiul kiirtbefúvás, melly a’ német költés’ 
alvó szellemét fölébreszté : de az csak egyes 
férfiú szava , egy tüzes ódaköltőé. A’ német 
nép’ honfiúi szelleme csak a’jénai csata után

ébredt föl. Minden érező ember kénytelen 
megtapsolni a’ német nép’ azon nagy fölke
lését, mellynek szabadító háború a’ neve. 
E' fölkelés maga élő költemény volt, melly 
a’ németek’ liazafiuságát jobban emelte mint 
ezer klopstocki óda. Sok bölcs ember és 
nagy költő nem érté azt e l , de mások és jó 
sokan értették ’s ezek között vala Uhland is. 
Ezen férfiú érzé ’s tettel is megismeré a’ 
nagy igazságot: hogy a’ csupa verscsinálást 
nem fogadhatni kizáró foglalatosságnak a’ 
nélkül , hogy a’ character bizonyos fokig ne 
gyengíttetnék vagy valami könnyelműs ne 
közöltetnék vele ; — ’s hogy vannak bizo
nyos nagy esetek az életben, mikor a’ köl
tőnek nem szabad azt gondolnia, hogy csu
pa költő maradhat, a’ férfiúi character min
den tekintetét levetkezve. Uhland Lajos igen 
jól tudta, hogy hiú ’s lehetetlen művészi 
templomot építeni, egészen elválasztva a’ 
kor’ szellemétől, távol minden vallás- és po- 
liticától, egyház- és birodalomtól. Jól tudta, 
hogy az illyen épület mesterséges légköre 
soha sem olly hatalmas, erősítő ’s egészsé
ges mint azon fris levegő, mellyben a’ köz
halandók lélekzenek. Ennél még többet tu
dott: tudta, hogy bár mint mesterkedjünk, 
magunkat még sem vonhatjuk ki azon politi
cai rendelkezések’ befolyása alul, mellyek 
alatt fölnevekedénk. Ezen nézetek tölték be 
az ifjú romanticus’ keblét; ezek tevék honfi
vá lS13ban, ezek polilicussá a’ bécsi con
gress óta. Politicai munkássága talán nem 
kedvező befolyású is volt költésére, — de 
ha úgy van is, nem tagadjuk, nem igen saj
náljuk, ha a’ romanticus elnémult. Legjobb 
költeményeiben is van olly hang, melly britt 
Ízlésünk szerint egészségtelen, — legalább 
bizonyos monor, bizonyos átvétele ’s átadá
sa a’ középkorbeli érzéseknek, melly épen 
nincs rendén olly férfiúnál, ki a’ jelenben él 
’s ép szemekkel néz.

Nálunk is ugyan tulajdon kis nézeti 's 
vizsgálati világot teremte magának Words
wor t h , de ő nem parlamenti tag , mint Uh
land ; ’s azon felül az ő költése, ámbár igen 
sajátságos és korlátozott körű, mégi s  min
den tekintetben a’ jelenkor’ poesisa; ’s a’ 
mennyire magát a’ költőt illeti, minden te
kintetben igen való ’s természetes. De azon 
különös holdvilági kereszténykedés és dicső
ült leventeség, melly Uhland’ tulajdona, csak 
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a’ mai német romanticus előtt lehet termé
szetes. ő mos t  vagy új ihletést köteles ke
resni, vagy egészen felhagyni a’ költéssel.

Illyen, részint mai- hazafiús, részint ’s 
főképen középkori - regényes elemekből szö
veték Uhlanil és társainak költése. Uhlanil 
érthetetlen ’s az idegen előtt kevés érdekű, 
ha csak nem azon viszonyban tekintetik, 
mellyben iskolája iránt áll. Azon fölül az 
angolnak, ki minden mysticus dologban já 
ratlan, idegen, több perczig kell az idegen 
gőzkört szívnia, míg a’ német költő’ értel
mét vagy zavarát kitalálja. Az , mit Uhlan- 
don és néhány több német lyricnson legin
kább sajnálunk, a’ testiség és valódiság’ hi
ánya. Ideái oily átlátszók és anyagtalanok, 
de gyakran olly szépek is mint a’ nyári fel
hők; de alig gyönyörködteték egy pillanatig 
a’ nézőt, már összeolvadnak. De egy a’né
metnek kedvező észrevétellel is elő kell itt 
jőniink , mellynek a’ jóakaraté eritica súlyát 
örömest megadja. Németországban minden 
a’ mi az érzéssel össze van kötve — ’s ez a’ 
lefordílhatlan G em ü th  (kedély) szó alá fog
laltatik , — sokkal nagyobb szerepet játszik 
mint nálunk. A’ németeknél honos a’ szív
jóság, melegség, nyíltság ’s együgyűség, mely- 
lyek felől mi fogalommal sem bírunk gya
korlati, kereskedő , kemény, pénzgyűjtő szi
getünkön. A’ humor, az angol’ jelessége, 
valami jó , de nem a’ legjobb. A’ szent e- 
lőtti tisztelet, a’szép iránti szerelem az em
ber’ fő tehetségei. Ezeket elvesztve, hal- 
hatlan kincsünket vésztők el. ’S erre nézve, 
az emberi természet’ örök elveit tekintvén, 
védnünk kell a’ sokszor emlegetett német 
G em iith ’ titkait a’ közönséges csúfolás- és 
meggyalázástól. De szabad legyen azt is 
megvallanunk, hogy Uhland’ dalaiban valami 
olly lágy és beteges is van, a’ mit nem sze
retünk.“

A’ fülebbi helyek’ kiemelésénél minden 
féli)eszakasztó észrevételeket elmellőzénk ’s 
az angol criticus’ állításait most sem fejte
getjük tovább. Ámbár elég nagy ismeretsé
get mutat a’ német literaturával, de állítá
saiban gyakran elárulja, hogy Heine’ pápa
szemén által nézi a’ tárgyakat, melly írót 
jobban is megdicsér, mint, véleményünk sze
rint, e’ pontban őt lehet. Ezen eset pedig 
arról győz meg bennünket, hogy idegennek, 
lia lehetetlen nem is , de igen nehéz a’ más

nyelven irt lyrai költeményekről igazán Ítél
ni. Alább még ezen állítás találtatik: Uh
land tökéletes Anacreon lehete , ha költői vi
rágait beteges sárga színnel nem vonja be 
azon regényes gőzkör, melly ifjúsága’ ide
jében egész Németországon elárada. Uhland- 
tól több költemény van (angolra) átfordítva: 
az a p á c z a , a’ má k ,  t a v a s z ,  a’ r é c é n -  
s e n s ’ t a v a s z i  éneke .  Balladái- ’s ro- 
mánczairól így szól a’ criticus: Uhland’ köl
teményeinek nagy részét valóban úgy te
kinthetni ; mint a’ Minnesingerek’ költésének 
újrasziiletését, ’s ebben áll mind sajátságos 
érdemük mind gyengeségük ; érdemük a’ 
múlt’ utánozása, gyöngeségök hogy nem a’ 
jelen’ ép gyümölcsei. Taillefer’ hősi bátor
sága , Bertran de Born’ hadi erőszakossága 
’s Rudello’ regényes szerelemepedése — mind 
ez költői életre ébrede itt,  de kivált a’ leg
utolsó ; mert, mint mondók, főképen gyön
gédség ’s érzés jelelik ki Uhland’ geniusát. 
Ő csak a’ kellemet és kegyet, csak az asz- 
szonyiasságot látja a’ közép korban, de nem 
ismeri annak égő, emésztő tiizét, vagy ha 
ismeri, nem eléggé szilárd azt mindig szeme 
előtt tartani. De ezen sziik látáskör annál 
képesebbé tette őt, a’ regényes iskola’ azon 
elemét egészen érzeni, mellynek kódolásá
hoz magát egészen hivatottnak érezé ; ha ge- 
niusa olly konok, férfias és átfogó lett volna 
mint Scott Walteré, talán soha sem kaptunk 
volna tőle olly gyöngéd drága köveket, mily- 
lyenek a’ „Student“ és „Durand“, mindenik 
(angolra) fordítva; továbbá a’ g y ő z ő ,  a* 
k o s z o r ú ,  S t ä n d c h e n ,  a’ h a l d o k l ó  
h ő s ö k ,  a’ s z o mo r ú  T u r n e y ,  R o l a n d  
a’ p a i z s h o r d ó,’s a’ n é m e t  k ö l t é s ’ r e 
gé j  e. Ezek meglehetős híven fordítvák an
golra, de nem igen folyólag, ’s bennük igen 
sok elvész az eredetinek édes harmóniájából.

r - o ,

Mi ö  n  y .

Távol felejt az ifj ú ;
A’ lány lassú beteg,
De könyre olvad a’ b ú ,
’S enylnílet szállja meg.

Harmat terem korányon,
Ha éjnek gyásza m úl,
’S hervadni dőlt virányon 
Az élet főlvidul.

P a p  Mindre.
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A ' h ú s  f iú .

Halvány fiam, mi bű gyötör,
Mi vérzi kebledet ?
Halvány fiú, anyád előtt 
Fedezd fel sérvedet t 
,0 ,  jó anyám, mért kérdened 
Min nem lehet segítened/

Fiam, fiam, talán atyád 
Költé fel bánatod’ :
Megtiltva bírnod őt nejűi 
Ki földi angyalod ?
,Atyám szelíd, egy értelem 
Vezérli őt mindig velem.1

Talán a’ lány lön hűtelen 
Hozzád, szegény fiú,
’S érette harmatos szemed,
Érette bánt a’ bú ?
,Angyal , ki bírja szívemet,
Angyal hitetlen nem lehet,4

Tán elhagyd e’ tájat ő 
’S azért sújt gyötrelem ?
Hol most az ékes hajadon ?
Szólj, halvány gyermekem!
,Hol most az ékes hajadon ? 
Szóljak? .... halotti gyászpadon.4

Vacliott Sándor*

H e  a k i i  sÍM’jitM u tl K .  A Jtérn .

Elnyugvék Benkő; könyiit ejt sírjára fúvecske, 
Veszni hagyott árvát nincs ki apolja fiivész.

Kriza János.

A ' f é l t é k e n y .

A h ! miily kín lobog szivemben 
Meg nem foghatod,
Illy dúló kínt csak szerelmem' 
Lángja gyújthatott.

’S míg a’ hűség’ érzetével 
Bennem küzködik,
Arczaim’ szelíd varázsa 
Hervad és tűnik.

Kémlelőn, ha fenn az égnek 
Nézed csillagit,
Fényözönlőn mint derítik 
Éj’ homályait;

Félek , hogy szemein neked már 
Nem fény csillagod,
Meíly sugárzva messze űzhet 
Minden bánatot.

Kémlelőn, szemed ha csügg, szép 
Rózsa’ kellemén,
Melly csillogva tiszta harmat- 
Gyöngyöt rejt ölén ;

F élek , hogy felejted ajkim’ 
Gyöngéd bíborát,
Melly esengve lángra gyujtá 
Kőszivéd’ fagyát.

És ha dőlsz liimes gyepágyra 
Töltni álmodat.,
Melly öléből napsugárra 
Fejt virágokat;

Gondolom, hogy csendes álmod’ 
Bántja e’ kebel,
Hol szeretve véghetetlen 
Hűség ünnepel.

És ha sír utáni üdvért 
Kezdesz esdeni,
Nincsen ajk szivem’ keservét 
Szóba önteni.

Mennyed én valék — szerelmem 
Tette üdvödet,
Rajtad áll csak biztosítni 
Égi csöndemet.

Sujánszky.

m a g y a r  h ö lg y .
Ha a’ külföld’ szokásait 
Becsülöd, o leány;
De keblet még sem.társz nekik 
Szomor példák u tán :

Ha idegen nyelvet tanulsz 
És könyvet olvasasz,
De szép magyar nyelved fölött 
Még sem sajátod az :

Ha nemzetednek közjava 
Érdekli nagy szived:
A’ hon’ méltó leánya vagy,
’S anyád a’ hon neked.

Spetyleó Gáspár.

1* l a n k  a.
F ranczia novella.

( V é g  e.)

Eoy idő múlva ezen jelenei és az apród’ 
elutazása után, midőn Kernosa’ ura Cremeur- 
be jö t t , Blanka’ kezét megkérendő, az ifjn- 
úrnö azt feleltető neki: Már el van jetryéz- 
ve. Több kérő jelenté magfát hasonló úton, 
de hasonló felelettel volt visszatérni kényte
len.



579 580

Két év jnult el; a’ vén Tremeleuc meg
halt, fiáról semmi hirt nem hallva; ’s mivel 
Montfort gróf’ seregei ezen időben igen vé
resen megverettek, Cremenri Blanka meg 
volt győződve, hogy apródja meghalt.

Ekkor .Auray’ síkjain azon híres csata 
történt, mellyben Montfort János és Blois 
Károly’ seregeik’ elején, összeszedett utolsó 
erejűkkel küzdöttek Bretagne herczegség’ 
koronájáért. Kevés hibázott, hogy mindenik 
meg nem h a lt; ’s csak huszonnégy órai vér
ben fürdés után adta Blois Károly’ halála ve- 
télytársának a’ győzelmet.

E’ győzelem* következésében ünnepeket 
tarta IV. János és jelen volt a’ harczjátékokon 
(Tourniere), mellyeket új birodalma’ neveze
tesebb városaiban adata. V a n n e s - b e n  is 
ünnepelteték egy ’s Guerande’ vidékének 
minden bajnokai ide sereglettek családos
tul.

A’ viták’ kezdete előtt egy órával több 
nemesi csapat mulatott a’ herczeggel egy 
sátor alatt, melly az ő számára közel a’ vi
tatérhez ütteték fel. Lovászaik némi távol
ságban állottak mögöttük, ’s két pohárnok 
nagy kupákban töltögete nekik bort. Miután 
sok pohár iirítteték ki IV. János’ egészségé
re , a’ dámákról beszélve mulattak, kik a’ 
szépség’ diját megnyerni összegyülekeztek.

„Ha én volnék a’ győztes, tudnám kinek 
adjam a’ dijt“ mondá a’ herczeg, a’ sátor’ 
leplét kezével félrehúzva, szemét a’ gyüle
kezet’ egyik pontjára irányozva ’s újával a’ 
körűié álló hősöknek azon dámát kimutatva, 
mellyet a’ többiek fölött kijelelni hajlandó.

„Cremeuri Blanka!“ kiáltanak föl mind. 
,,A’ kegyelmes úrnak jó ízlése van.“

„Sajnos — igy szólt egy nemes ember, 
ki nem más vala, mint Kernosa’ ura — saj
nos, hogy a’ kisasszony olly nehezen köze
líthető mint a’ milly szép.“

„Nehezen közelíthető ? — folytatá egy 
másik, ki Blankát hasonló szerencsével kér
te meg — ez nem az igazi szó.“

„Ha valamelly szép gyermek mindenki
től megtagadja kezét, az nem annyit tesz , 
hogy szíve senkié sem“, folytatá egy har
madik. '

És ekkor több más visszataszítottak kap
tak a’ jó alkalmon ’s köz erővel merültek el, 
boszulólag, Cremeur’ asszonya’ birálgatásáha

mind azon dóré gyanakodásokat fölhordva, 
mellyet boszonkodások és az anjoui bor sú
gott nekik. Mindenik ajándékozott a’ fiatal 
dámának legalább egy szerelőt, ’s utoljára 
majdnem annyival bírt volna , a’ hány kérőt 
elutasíta, midőn a’ sátor’ szegletén, hol a’ 
lovászok állottak, egy hang hallatszék, melly 
erős szavakkal ezt mondá: „Uraim, minden 
szavatok rágalom, mert Blanka’ erénye tisz
ta mint szent György’ kardja.“

Minden bajnok megfordult ’s a’ vakme
rőben , ki mindnyájokat olly nyilván gyalázá 
meg, Saint Cyphar’ gróf egyszerű lovászát 
ismerék meg.

„Ki az ajtón e’ gazfival!“ kiálták mind
nyájan apródaikhoz.

De a’ herczeg, ki eddigelé elég egy- 
kedviileg hallgaíá a’ vitát, gyorsan fölkelt 
’s a’parancsot teljesítni akaró apródokat egy 
mozdulatával visszatartóztatá.

„Ne érintsétek e’ fiút!“ monda, a’ lo
vászhoz közelítve’s őt szigorúan vizsgálva.... 
Megismerő benne azon harczost, ki az au- 
rayi csatában életét megmenté, ’s kit azóta 
hasztalanul kerese.

„Vitézein! mi már láttuk egymást?“ szólt 
a’ herczeg.

„Auray-nál, kegyelmes uram!“ 
„Emlékezem ’s meg fogom bizonyítani. 

De mindenek előtt bizonyos vagy arról, a’ 
mit e’ bajnokok előtt állítasz?“

„Életem ’s lelkemet ajánlom zálogban ér
te , kegyelmes uram!“

„Jól, kérj tőlem, a’ mit akarsz; bátor
ságodnak köszönöm éltemet, a’ mi hatal
mamban van, rendelkezésedre bizom. Szólj...“ 

’S ekkor a’ bajnokok’ nem kis csodálko
zására néma beszélgetésbe merültek a’ her
czeg és lovász, azután pedig János elbocsá- 
tá az alattvalót, tulajdon lovászát küldve u- 
tána ’s mind azt végrehajtania rendelve, mit 
amaz neki paranesoland; midőn pedig a’ baj
nokok előbbi beszédüket újra akarák kezde
ni , a’ herczeg szilárd hangon szóla :

„Hagyjatok föl azzal, uraim, kérlek, 
visszajövendünk rá.“ —

’S nyomban felhuzatá a’ korlátokat, meg- 
liarsogtatá a’ trombitákat ’s megnyittatá a’ 
baj vitát.

IV. János’ udvari bajnokai először nyar
galtak a’ vitatérre ’s megnyerők bátorságok
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és szép magra tartások által a’ dámák’ ke
gyét.

Csak egyetlen egy nem gondolt arra, 
hogy a’ kezében tartott zöld vitéz-övet elüt
tök lobogtassa.

A’ lierczeg’ bajnokai után a’ rennesi, 
majd a’ nantesi, utóbb a’ vannesi ’s aurayi, 
végtére pedig a’ guerandei bajnokok nyar
galtak elő.

Azon pillanatban , midőn ez utolsók kö
zül az első megjelent a’ vitatéren ’s leszeg- 
zett lándsával ellenfélre várt, nagy zajjal e- 
reszteték föl a’ korlát ’s nyargalva rohant 
be egy bajnok olly lovon, ollyan öltözettel 
’s azon lovásztól kisérve, mellyekben min
den jelenlevők a’ lierczeg’ lovát, fegyverze
tét és lovászát ismerék meg. Nézés által 
kellett bizonyossá lenniök, hogy a’ lierczeg 
a’ bírák között van, tehát nem maga fog küz
deni. Hasztalanul iparkodtak kitalálni, ki 
legyen fejedelme’ fegyverzetének szerencsés 
hordozója; egész álláíg leeresztett sisakán 
csak két szikrázó Szemet lehete látni ’s — 
karján zöld tisztövet liordoza.

Míg minden oldalról kérdezgeték, ki le
het e’ bajnok , ez egyenesen ellenfelének ro
hant, azt a’ második összecsapásnál kiveté 
a’ nyeregből, ’s a’ bajtér’ végére ment új 
ellenfélre várakozandó.

Ez nem soká késett; de az ismeretlen 
alig pillantá meg, midőn némi diihvel rohant 
ellene ’s első lökésre porba liengergeíé le 
sisakát. Kernosa’ urát lehete benne megis
merni, ki zavartan és dühösen távozott el. 
Két más vitázó hasonló sorssal küzdött ’s a’ 
rettenetes lándsatörő már ötödik diadalhoz 
készült, mikor a’ lierczeg kardhüvelyét a’ 
vitatérre liajintván a’ bajvitát bevégzettnek 
hirdeté.

A’ bírák megkérék az ismeretlent, nyissa 
föl sisakát, hogy a’ bajdíjt neki ítélhessék. 
Nyomban engedehneskedék az, de a’ bajno
kok bámulva kiáltának föl , benne Saint Cy- 
phar’ gróf lovászára ismervén.

„Tremeleuc!“ kiálta föl Cremeuri Blan
ka , ki benne szinte apródjára ismert.

„De ő nem bajnok !“ monnogának a’ ne
mesek , kivált a’ meggyőzöttek.

„Egy óra óta az, tulajdon kezem által 
— felelt a’ lierczeg — ’s még most is azt 
gondolom, nem jutalmazám eléggé meg a’ de

rékét, ki tulajdon élte’ veszedelmével óta 
meg Auraynál az enyémet.“

E’ szavakra ’s azon bátor és föláldozó 
tett’ említésénél, mellyet az egész világ tu
dott és bámult, de cselekvőjét nem ismerte, 
kettőztetve lön a’ tetszés’ zaja.

A’ lierczeg szakasztá félbe a’ háborgást, 
Tremeleucöt megszólítandó.

„Nyolcz nap múlva — így szóla — meg- 
erősítendi Francziaország’ királya nemes le
veledet ’s elmehetsz Nantesbe, hogy a’ Ka- 
reil-i hűbéri jószágba beiktattassál. Az alatt 
tartsd meg tőlem emlékül lovamat és fegy
vereimet ’s válaszd ki a’ tetszést kiáltó ne
mes dámák közül a’ szépség’ és szerelem’ki
rálynéját.“

„Előbb még teljesítendő kötelességem 
van“ felelt Tremelenc.

így szólva a’ guerande tartományi baj
nokokhoz fordult, mind azokat néven nevezé, 
kik közül négyen általa meggyőzeitek, és 
szólt:

„Nemes uraim, van egy közöttetek, ki 
azt meri állítani, hogy a’ kegyelmes ur’ sá
tora alatt nem hazudott?“

Senki sem felelt.
Ekkor Tremeleuc fölvette a’ bajvita’ ki

rálynéjának szánt koronát, Blankához vitte 
’s fejére tévé ; azután letérdelt előtte, ’s a’ 
lány, divatozó szokás szerint, nyakába adá 
neki a’ győzőt illető arany szalagot.

„Asszonyom, — így suttoga — vazallod 
bajnokká lön; igazat mondott-e a’ remete?“

„Igen“ felelt a’ kisasszony, kezét csók
ra nyújtva neki.

Tizennégy nap múlva Kareili Tremeleuc 
Károly’ menyekzőjét ünnepié Cremeuri Blan
kával. Miután jegyesek’ példányai voltak, 
hitveseknek lettek tükrévé, ’s öregkorok
ban kolostort építettek Cremeurben, hol egy 
napon haltak meg mindketten, a’ néptől szen
teknek tartva.

Azon tájon most is mutatnak még egy 
d o l me n t * )  mely azon helyet jeleli, hol sir- 
jok volt, ’s minden hitvesedni kívánó iflak 
és leányok e’ helyre szokják esti'imájok- és 
áldozatokat hozni.

*) Illy néven neveztetnek azon vidékeken a’ régi 
emlékek.
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Oct. 17. S z a p á r y  P é  t é r .  A’ dühös Hamzsa bé
get Bartlia igen jól adá. A’ többi iires, felületes 
oharacterek, mennyire az Hlyeket lebet, jó l,  szor
galommal adattak.

Oct. 18. Először: H é t l e á n y  k ö z ü l  a’ l e g 
r ú t a b b .  Vigjáték 3 felv. Irta  Albini , fordította 
Kovacsóczy.

Oct. 19. Ö r ö k s é g i  e g y e z é s .  Színjáték 4 
felv. Előjátékkal 1 felv. Irta Vogel, fordította Jakab 
István. Ezen sok tekintetben fonák és borzasztó, de 
nagy hatású színdarab’ előadása a’ jobbak közé tar
tozik. A’ gonosz, de bűnbánásban sínlő Dániel’ sze
repét általában je lesen , ’s álomjárásaiban különösen 
jó l adá Megyery. Lendvay’ (Ottmár) szabatos játéka 
ügyeimet ’s javalást érdemlő. Beszéde mindinkább 
tisztül szokott hibáiból.

Oct. 20. Joob’ jutalomjátékáúl: S e v i l l a i  b o r 
b é l y .

Oct. 21. I n t e r m e z z o .  Jó l adatott. Csupán 
Komlósyné (Klingenné) ’s Erkelné (Amália) helyébe 
kívántunk volna mást. Ez utóbbinak ügyekezete di
cséretes ; de az illyen szerephez, bár rövid , gya- 
-korlottabb színész liivántatik, ’s Komlósyné sokkal 
mélyebben van merülve a’ régi iskola’ hibáiba, hogy- 
sem Pesten tetszhessék. Bartha a ’ falusi úrfit, Bir
ken Jánost, Szerdahelyi Vojta bárót, jó l, Telepy a’ 
boliókás Mátyást igen mulattatólag adá. A’ fiatalabb 
színészek közül figyelmet érdemel Török (Cziczom- 
áros), kinek könnyű, erőltetlen játéka minden fellé
péseiben szembetűnő.

Oct. 22. L e á n y ő r z ő .  Sebesebb, összevágóbb 
játékot óhajtottunk volna, azonban az előadás he
lyenként dicséretes, a’ szerepek mind jó kezekben 
lévén. Udvarhelyire (Sziklási) nézve van csak meg
jegyzésünk : neki mind öregebbnek , mind régiesebb
nek kell vala öltözöttnek lennie, hogy nem fiatal gaz- 
dasszonyávali összekelése hihető legyen. A’ darab
ból néhol törölni lehetne; nem ugyan jeleneteket, 
mert azok között nincs fölösleges, hanem néhány ha
sonlítást ’s képeket, mellyek társalkodási darabban , 
mint ez , néhol keresetteknek látszanak. ’S talán nem 
ártana mellette még egy kis vígjátékot adni, mert 
magában rövidnek látszik. Az előadásra visszatérve 
Kovácsáé (Margit) egy helyen azt mondja: „Nem 
szeret ugyan (Sziklásit érti); mert én  is  a s s z o n y  
v a g y o k . “  Kisfaludynál ez így van: nem szeret; 
mert én  is  a’ s z é p  n e m h e z  t a r t o z o m .  ’S ez e- 
gészén más ’s a’ tréfa abban á l l , hogy Margit magát 
is a’ szép nemhez számítja. Ez magában csekélység ; 
de sok csekélység végre nagy summát teszen ’s min
denesetre bizonyság arra , hogy , kivált gondolkozó 
iró’ müvénél a’ rögtönözések ’s eltérések nem javal- 
hatók.

Oct. 23. B a r t h o l o m e o  C a r a m a n n o ,  tengeri 
kalózok’ fejedelme, vagy a’ curzolai tüzmenyekző. 
Szomorújáték 5 felv. Houvald után magyar játékszín
re alkalmazta Komlósy. — Síiben állott legyen a’ 
s z í n r e  alkalmazás, nem vettem észre, mégkevésbbé 
a’ m a g y a r  színre alkalmazást, ’s e’ hirdetés’ mély
ségét csak Komlósy fogná nekünk megmagyarázhat
ni , valamint azt is csak egyedül ő mint magyar szín
re alkalmazó, mint fordító és fő rendező, hogyan le
hessen a’ kalózoknak lóháton Velenczében vagy Ve-
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lenezének a’ városból látható környékén, nyargaló*.- ' 
n i ; ezeknek valami tátos lovaknak kellett lenni, mely- 
lyek hullámokon keresztül is el tudnak száguldani 
hetedhét országra. A’ darab több hatással bír , mint 
talán egyebek, mellyeket a’ lyricus Houwald a’ szín
padra lantolt. Az előadás tűrhető; Lendvay kivált 
jó l adá a’ ezimszerepet. Kár hogy Erkelné, szerep- 
nemtudás miatt, olly igen akadozott.

Oct. 24. Dériné’ jutalmáéi másodszor F ra  D i a -  
v o l o .  Szerdahelyi’nagy tetszéssel adá az utazó an
gol’ szerepét, Erkel (Era Díavolo) ügyekezett ener
giát adni játékának, Schodelné asszony is föllépett.
A’ ezédula jelenté, hogy Dériné „jelen kötelezésének 
vége közelget“ a’ mi magyarán kimondva, annyit tesz, 
hogy Dériné e’ napokban elhagyja a’ pesti színházat, 
hol annak megnyitása óta máig olly sok tetszést és 
nemtetszést nyert ’s hol ő még mindig igen haszon
vehető tag lehetne_, mert csak valljuk meg, a’ nők 
között ő , a’ férfiak között pedig Szerdahelyi, azok, 
kiket a’ magyar opera’ teherhordóinak lehet nevezni; 
mikor más nagy érdemű tagoknak, kik c s i l l a g a i  
és g y ö n g y e i  a’ pesti magyar színháznak eszökbe 
jön utazni, vagy ha köhögnek, ha náthájok van, 
Szerdahelyi és Dériué rántatnak elő ’s ők , bár né
ha egy kis zúgolódással, de még is mindenkor helyt 
állnak. Illyen teherhordókat becsülni kell ’s ha a’ 
sors’ könyvébe az vau írva, hogy tőlünk elváljanak, 
mondjunk nekik szíves üdvözlelet és kívánjuk , hogy 
pálvájok, midőn azt egyszer kifutandják, szigorú, 
de igazságos bírákra találjanak. 3 5 .

Octob. 25. S z e r e l e m  m i n d e n t  t e he t .  A’ lég- 
szesz-világítás, mellyet. az árvíz szinte elpusztíta , 
ma kezdődött újra. Játék közben Abeles és Komló
sy Ida egy kettős lengyelt és egy kettős magyart tán- 
czoltak tetszéssel.

Oct. 20. K o r o n a  és  v é r p a d .  Több néző mint 
közönségesen, mit a’ légszesznek lehet tulajdonítani, 
mert bár mi jeles m ais a ’ K o r o n a  ’s v é r p a d ,  ma
gyar embereinknek nem kell. Ha kötéltánczosok ug
rálnának a’ színpadon, talán jobban megtelnék a’ 
ház. * *

Oct. 27. G a r r i  k B r i s t o l b a n .  Az igazgató
ság, vagy rendezőség, vagy kiktől a’ játékrend függ, 
igen leköteleznék a’ közönséget, ha, úgy hozván ma
gával a’ szükség, hogy valamelly darab kétszer egy
más után hamar adassék , benne lehető változatossá
gokat is eszközölnének. A’ mai darabban, most má
sodszor legalább, meg lehetett volna engedni Megye- 
rynek is a’ föllépést, annál inkább, minthogy maga 
a’ sors nevét mind a’ kétszer a’ ezédulára liozá, és 
sokan csak ezen újságért jöttek be. Lendvaynak co- 
lossalis parókáját volt alkalmunk a’ múltkor is már 
eléggé csodálni, és játéka felől azt ítéltük , hogy, 
szerepe’ parókás helyeit kivéte, a’ többi tűrhetőleg a- 
datott: most Megyeryt óhajtottuk volna már lá tn i, ki, 
mint budai játékából emlékezünk, alig ha mestere 
nem lehetne Lendvaynak e’ szerepben. Az illyen vál
toztatások nem csak a’ színházi pénztárnak használ
nak, hanem a’ művészetnek is. Összehasonlítás fe
lette sokat használ a’ színésznek. Az előadás, ki
vált a’ két utolsó felvonásokban, igen élénk volt, és 
Szentpétery’ Hild Tamása egyik a’ legsikerültebb sze
repek közül, mellyeket ez igen ügyes színészünktől 
láttunk. Szilágyin az tapasztaltuk, mit egy idő óta 
gyakran : szerepét nem tudá.

Oct. 28. E r a  D i a v o l o .  3 5
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E é p c s ö z e t  fi  t e r m e s z é t '  o r s z á g a i • 
kan ’s változat’ b é ly eg e i az emberben.

A’ legtökéletlenebb növények, és legtö
kéletlenebb állatok, csak bizonytalan és igen 
silány bélyegeit viselik saját — növényi és 
állati — életüknek. Azért is igen nehéz meg
határozni, vájjon állatnak, vagy növénynek 
tekintessék-e a’ vizsgálat alá vett tökéletlen 
életmiives lény. A’ tengeri szivacsot (spongia) 
például most sem merjük egész bizonyosság
gal akár a’ növény-, akár az állatországlioz 
számítani; ’s nem ok nélkül lehetne annak, 
több hozzá hasonlóival együtt külön országot 
állítani.

Minél tökéletes!) állatot vagy növényt 
vizsgálunk, annál inkább tapasztaljuk, hogy 
a’ saját élet’ jelképei tisztábban tűnnek elő ; 
tapasztaljuk hogy annál inkább válik külön a’ 
növény- és állatország. Vessük egybe a’ ró
zsát és embert, ’s bebizonyul mondásunk.

A’ legalsóbb fokú növény és állat ugyan
azon egy eredeti pontból keletkezik, ’s majd 
növény, majd állat jő létre, v í z f o n á l  vagy 
á z a l é k f é r e g  alakban, ’s egyik a’ másikba 
igen könnyen változik át. — A’ klárisok, a’

moszatoklioz csalódásig hasonlítanak, noha 
azok állatok, ezek növények.

Kgy pontból indulva ki, különböző irány
nak tart aztán mind a’ két ország, úgy hogy 
nem vághat többé egyiive, sőt mindig távo
labb vonul egymástól. Egyik úton a’ növé
nyek, másikon az állatok haladnak, a’ te r
mészet’ törvénye szerint mindig magas!) fok
ra ; teljesebb idomot, vegyiiletet ’s életfolya
matot fejtve ki, inig végre a’ növényország, 
a’ rózsás pártáju növényekben (kaktusz, mir
tusz, rózsa, és a’ gyümölcsfák), az állatország 
pedig az emlős állatokban, különösen az em
berben éri el maximumát. Itt is azon termé
szeti törvény áll: hogy a’ felsőbb formálatu 
lények az alsóbbakat már magokba befoglal
ják , ’s ekképen ugyanazon nyomatot (typus) 
nagyobb tükélylyel ismételve előmutassák. — 
Végre feltűnik az ember mint kisvilág, hogy 
lenne mintegy tűköre a’ nagy világnak.

Ezen természeti lépcsőzetből, sok termé
szetvizsgálók, és bölcsek, mint H e r d e r  is, 
azt következtették, hogy a’ magosabb töké- 
lyű lények az alsóbbakból formálódtak, így 
például, az ember majom alakból képeződött 
volna emberré. Melly véleményre — sok el- 
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lenvetést mellőzve — eleg legyen annyit föl- az mennyivel kell felülmúlni nagyságban a’ 
hozni; hotry a’ természeti erőnek épen nem fejnek az arczot; fogjuk tudni, hogy a’ csont-
vala szüksége csupán csak a’ parányon (monas) 
kezdeni a’ teremtést, ’s ugyanazon monasból 
magash, éhből ismét magas!) lényt átformálni 
egész az emberig; valamiképen a’ metsző i s , 
első tökéletlen készítményéből nem fogja a’ 
tökéletesbeket előállongatni; hanem erejét 
gyakorlandó czélból, más más anyaghoz nyúl, 
mig végre a’ remekmű elkészül.

Valamint a’ növény’ szerkezete ’s életfo
lyamata általában véve egyszerűbb az állaté
nál ; úgy fő és utolsó czélja is alá van ren
delve az állaténak. A’ növényben a’ fő és 
végczél a’ nemi életben határozódik. Az ál
latban a’ nemi életnél egy magasabb t. i. a’ 
lelki élet van fő czélúl kitűzve.

Innen a’ legtökéletesb növényt, a’ legki
fejlettebb nemi élet’ orgánuma t. i. a’ virág és 
gyümölcs—; a’ legtökéletesb állatot pedig a’ 
legmagasb lelki élet’ orgánuma, t. i. az ideg- 
rendszer fogja kimutatni. ,,Es ist der Geist, 
der sich den Körper baut“ mondja Schiller. 
Igenis, mivel valamint az embryoban, a’ vér 
alkotja magának a’ vércsatornát, úgy az agy
rendszer is magához méri ki az épülendő há
zat, melly lakhelyűi szolgáland neki, ’s melly 
formát adand aztán az egésznek, mint test
nek. Ha már most a’ házat látom, szabad lesz 
a’ ház’ lakójára is sejtenem. A’ legjobban ki
fejlődött idegrendszer a’ legmagasb fokon álló 
állatot mutatja ki.

Az a’ kérdés mostan: miben áll az ideg- 
rendszer’ tökélye? Ha az agynak általános 
nagyságában és súlyában állana, úgy két
ség kívül a’ czet lenne első állat; ha az 
agynak a’ testhez mért arányos súlyát ven
nénk mértékül, úgy sok madár meghaladná 
az embert, mert az emberben az agy csak 
40ed részét teszi a’ testnek, némelly mada
rakban pedig 30ad részét. Az idegrendszer’ 
fenségét tehát onnan kell megítélni, ha az 
agy — melly a’ kaponyában uralkodik — az 
idegekhez képest legközponíosultabb és leg
nagyobb , az idegek pedig — mellyek a’ test
ben sokfelé elosztvák — az agyhoz képest 
legfinomabbak. — A’ szoros értelemben vett 
agy maga sokkal több legyen, a’ kaponya’ 
hátsó és alsó részében tanyázó kis agynál, 
és a’ háfgerinczben foglalt agynál. —•

Ezeket előre bocsátva fogjuk tudni milly 
aránynak kell lenni a’ fej és arcz között, az-

alkotmány’ lényeges részét a’ Verinczek te
szik ; hogy a’ gerincz a’ kaponyacsontbaa 
érte el tetőpontját, melly nem egyéb, egy 
tökéletesen kiképezett gerincznél; a’ gerincz- 
oszlop pedig — a’ tökély’ ideáját utánozva — 
újra vissza akarván magába térni, egy másik 
gerincz-oszlop tökéletlen képezésében — az 
orrcsontokban — végzé munkáját; fogjuk 
végre azt is érteni, hogy az agynak előre ’s 
némikép lefelé törekvése’ következésében, a’ 
homlok előre, az arcz hátra nyomul, ’s így 
az arczszöglet, az emberben minden állatok 
felett legnagyobb lesz, közelítvén a’ 90° e- 
gyenes szögletet.

Az ember minden földi teremtményeket 
fölülmúl értelmi tehetségekkel. Az ember ter
mészeténél fogva szabad akarattal, okosság
gal, beszéddel *) és művészi tehetséggel bír, 
mi által a’ már alkotott világ mellé egy újat 
teremt magának. Az emberben a’ világ-alkot
mány’ bölcsesége csak ismételtetik, a’ rníve- 
lés csak a’ meglevő és rejtező tehetségeket 
fejti ki. — Végre a’ mennyei alkotó’ legbe- 
csesb ajándéka az ész, ’s az észszel elvál- 
liatlanul összekapcsolt erkölcsiség az embert 
minden egyéb állattól elválasztja, az ember 
nemesebb részét — a’ lelket — a’ szükség* 
törvényei alól kiveszi, és saját országába he
lyezi.

így tekintve az embert, a’ föld’kerek
ségén szerte lakó emberek mindnyájan hason
lítani fognak egymáshoz, mivel ugyanazon 
egy fajhoz tartoznak; de ha a’ test’ általános 
nagyságát’s külső formáját, bőr’ színét, iz
mok’ erejét, ’s a’lelki tehetségek’ fokait vész- 
szűk vizsgálat a l á ; úgy a’ föld’ külön részű 
lakói és nemzetei közti lényeges kiilönfélesé- 
get fogunk találni. Különösen a’ főnek for
mája érdemel nagy figyelmet, mert a’ kaponya 
az agyat — a’ lélek, és külérzékek’ orgánu
mait — foglalja magában. — Ha az embert 
az emberrel illyen szempontból liasonlítgatjuk 
össze ; lehet néhány emberváltozatot megkü
lönböztetni a’ föld’ kerekségén. — B l u m e  n- 
b a c h  50 évig gyűjtögetett adatokat számta
lan utazási rajzokból, és saját utazási tapasz-

*) Más állatok is fejeznek ki érzést hanggal, de 
nem beszélnek, a’ hangejtés’ hiányát csak az 
ember képes tagjártatással kipótolni, — ’s ez is 
már beszéd!

I



589 590

tatásaiból, míg- egy megbecsülhetetlen an- 
thropologiai gyűjteményre tőn szert, melly- 
nek következésében ő 5 változatra osztályozta 
az embert. R u d o l p h i  4, B u f f o n  9, Do r y  
de St.  V i n c e n t  15 emberváltozatot állí
tott fel.

Egy nagy emberünknek, t. i. C u v i é r 
nék egyszerűsített rendezése leginkább ér
demli méltánylásunkat, mivel az ő elosztási 
elve mélyebb természeti nézeten alapszik, ’s 
könnyű áttekinthetésén kívül már az említett 
sokféleséget is magában foglalja. A’ kaukazi 
változat, legarányosb szabással és összeillés
sel (harmónia) bír egészben ’s egyes tagok
ban, azért is legtökéletesb,- legszebb, ő 
mintegy középen á ll, mellytöl j o b b r a  a’ 
mongol változat távozik el, fejének és testé
nek általános lefelé nyomásával, bélyegezve, 
— balra a’ mór változat, testének és fejének 
ősszenyomulásával jelelve. Ha szabad az ál
latokhoz leebb ereszkedni, a’ mór változat kö
zelebb állliozzájok, mint a’ kaukazi és mongol.

K a u k a z i  v á l t o z a t

Gömbölyít fe j, 
peteképű arcz, 
íegaráuyosabb 
test, dombom 
liomlok, füg
gőleges ai’cz- 
voual, keskeny 
w r, (c d e f  a) 
kapouya’ ará
nya az (a b c) 
orczhoz =  40: 
11. vagy a’ mi 
mindegy, 4 : 1 .  
Arez -  szöglet 
(b)=80°—88°.

e

Puha ajkak, az alsó vastagabb, gömbö
lyű áll, fejér bőr, piros arcz, kék vagy barna 
szem, éjszak felé sárgás szőke hajak és sző
rök, dél felé barna vagy egészen is fekete, 
— általában hosszú és puha haj.

Nagy izomerő. Kitűnő elmetehetségeb. 
Példányokat jobbára Europa mutat, ’s innen 
van az „európai változat“ név is.

Lakja a’ már régiektől is ösmert világot, 
eredeti lakhelyének azonban a’Fekete tenger 
és Kaukaz’ köze tartatik, hol most is legszebb 
emberek laknak, (Georgia, Csirkasszia, Min- 
grelia). Onnan elterjedt egész Európába (Lapp- 
landot kivéve), Perzsiába, Indiába, Arábiába, 
éjszaki Afrikába.

Bírja a’ föld’ legszebb és leghatalmasb 
tartományait, a’ tudományokban, művészetben

legmesszebb haladt, ’s tudásvágyból, a’ föld
teke’ minden részén könnyen elterjed. Az em
beri charactert x a viseli.

Ezen változathoz számíttatnak, legszebb 
példányok gyanánt, a’ régi görögök és ró
maiak , a’ mai olaszokkal együtt. A’ görög 
mesterkezektől ránk maradt szobrokon, az 
arczszögletet 90° sőt azt is majd haladónak, 
az orrot, — mint a’ liátgerincz másod nyo
matát ■— függőlegesnek, azaz a’ hátgerincz- 
czel párhuzamosan menőnek találjuk. Feren- 
czynk’ pásztorleánya is közelíti a’ 90° arcz
szögletet. .

Ide tartoznak még a’ gótok’ maradvá
nyai Svédországban, a’ németeknek és fran- 
cziáknak egy része; az angolok, lengyelek, 
magyarok, törökök, kozákok, perzsák stb. — 
Szépségre nézve legutól állnak az arabok. Leg
kisebbek a’ hinduk, kiknek koponyájok nem 
nagyobb, mint nálunk egy 15 éves gyermeké, 
kezeik is olly kicsinyek, hogy karéjok’ mar
kolatába az európai’ keze nem fér.

M o n g o l  v á l t o z a t  alacson test, le
nyomult fő.

Nem gömbölyű a’ fej, mint a’ kaukazi, 
hanem inkább négyszegletű, lapos hátradőlt 
homlok, széles arcz, kiülő járomcsontok, 
tompa pisze orr. Koponya’ aránya az arczhoz 
=  40: 1. Arczszöglet =  75°.

Rövid kezek és lábak, búzavörös színű 
bőr,  kurta, ritka és fekete erős hajszálak, 
szakáll.

Izomerő gyengébb a’ kaukazi fajénál; 
hanem az erőt a’ test’ szerfölütti könnyűsége 
és ügyessége pótolja ki.

Ez az emberváltozat legszélesebben van 
elterjedve a’ földtekén, ’s magában foglalja 
Ázsia’ nagyobb részét; a’ miért ázsiai válto
zatnak is neveztetik. Európából pedig ide tar
toznak a’ lappok.

A’ déliek (dunaiak, japánok) mívelt nem
zetek, föltalálói voltak a’ porezellánnak, papi
rosnak, könyvnyomtatásnak, compassznak stb. 
A’ selyemtenyésztésben elsők korra, értekre 
nézve, gyönyörű színekkel festenek. Sok ta
lálmányaikat még most sem tudjuk követni.

A’ történet’ könyvéből kijő, hogy már 
K. e. három ezreddel miveit státust formáló 
népek valának a’ mongol változatból; mindaz- 
által csaknem egy állapotban nyugosznak, mi
vel más nemzetekkel közlekedni nem szeret
nek , és így tudományban raüvészségben nem 

37 *
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haladnak. Ezen déli ázsiaiak finomak, oko
sak , udvariak, de ravaszok és szolgaiak.

Az éjszakiak sokkal alantabb állanak. Ta
lálkoznak az amerikaiak közül, nagyobbára 
vad, kegyetlen és emberevő népek, például 
irókézek, huronok, kik mind e’ mellett szép 
alkotásuak. A’ déli amerikaiak köztt is vannak 
még kegyetlen emberevök és buták; ellenben 
Mexico’ és Peru’ lakói nem csekély mivelt- 
séggel bírnak.

A’ Déli- és Éjszakamerika’ vad emberei 
már igen kipusztultak az európaiak’ előnyo
mulása m iatt, úgy hogy 6 millióra alig iit a’ 
számok.

M ór v á l t o z a t .  Keskenyre nyomult test 
és fő. Leginkább közelít némelly jelekben bi
zonyos majomfajtákhoz.

A’ fej két oldalról összenyomott, a’ hom
lok keskeny, gömbölyű. Kaponya’ aránya az 
arczhoz =  40: 12. Arczszöglet =  70° (10° 
18°-al kisebb a’ kaukazi szögletnél).

Agy keményebb a’ két első változaténál. 
Az idegek is vastagabbak, kivált a’ közép 
egyiittérz-ideg.

Felső állcsontok előre nyálók, felső fogak 
szinte előreállók, az orr széles, vastag, ’s az 
állcsonttal orrmány módra előre nyúlik. A’ felső 
ajak vastag.

A’ bőr bársony tapintató, sötét barna 
vagy fekete színű. Pirosság nem borítja a’ 
testet, azért szégyen sem pirítja azt. A’ liaj 
fekete, göndör, gyapjas, rövid.

Az alsóbb érzékek mint az ízlés, szaglás’ 
orgánumai nagyon kifejlődtek; a’ felsőbbek 
— hallás és látás’ művei — kevésbbé. A’ 
nemző részek minden változat felett legkifej
lettebbek.

Eredeti példányok Közép- és Déli-Afriká
ban találtatnak, ’s innen viselik az a f r i k a i  
v á l t o z a t ’ nevét is. Laknak még Austra- 
liában.

Nagyon különböző példányokat mutat e- 
zen változat, úgy hogy valódi szép embere
ket is találhatni, kellemes arczvonással, mily- 
lyenek a,’ fulahok, ellenben igen csúnyák is 
vannak, például a’ liottentoták.

A’ Déli tengeri szigetiek nagy részint 
csodaszép alkotásuak; de fájdalom! emberevő 
vadak. O t a h e i t i  szigeten azonban előlépési 
tesz az európai cultura. — A’ malái hölgyek 
kedveltetek, csinosak, buják, csábítók, már 
9 éves korokban termékenyek. Ezen törzsök

ből — t. i. a’ utalóiból — ered a’ czigány 
nép is.

A’ liottentoták’ törzsöké különös figyel
met érdemel physiographiai tekintetben. A’ 
majomhoz minden változat felett legjobban ha
sonlít. Az orrcsontok ugyanis varrány nélkül 
lapulnak össze egy pikkelybe, a’ kaponya’fal
csontja lapos, ’s néha benyomult; többnyire 
24 a’ zápfog 20 helyett, ’s 6 ágyékgerincz 
5 helyett, a’ szem távol esik egymástól, ki 
és föl felé nyúlva. Élűiről tekintve a’ hotten- 
to tá t, hasonlítani fog az valamennyire a’ du 
naihoz ; oldalról pedig felettébb csúnya. Az 
asszonyoknál zsaeskó módra fityegnek az em
lők , sokaknál 5 — 6 hüvelyk hosszúságra nő
nek a? szeméremajkak, ’s érett korban iszo
nyú kövérség gyülekezik a’ far’ izmaira.

* * *

Egyik változat, a’ másikba soha sem té
vedett át. A’ néger és a’ néger’ tiszta ivadé
ka, soha sem lett Európában, európaivá, A- 
merikában amerikaivá, és megfordítva: az 
európai, századok múltával sem változott Af
rikában négerré stb. Az európai mint kaukazi 
fajta mai napiglan feltartotta magát, épen úgy 
Afrikában, mint Amerikában, Indiában, Au- 
straliában. A’ portugálok’ maradékai, 3 század 
óta sem változtak mórokká a’ szomszéd Afri
kában; a’ zsidók akármint szétszórva legye
nek az egész földön, mint különös törzsök’ 
nemzedékei, mindenütt hasonlók most is egy
máshoz.

Azonban minden fajtában találtatnak kor
csok, mellyek arczjelben más fajtára ütöt
tek. Nálunk is fedezhetni fel némileg dunai, 
kalinukk, malái, amerikai ’s néger forma arczu- 
kat. Az indus, néger, amerikai nép köztt is 
születnek ollykor fehérek, kik arczvonásban 
is hasonlók az európaiakhoz.

Sok nemzetek tartoznak ugyanazon egy 
változathoz ; mégis bírnak különös sajátság
gal, a’ nemzeti arczulaton kiviil. A’ széles gö
dörfej (botriocephalus latus) csak a’ scliweitzi, 
porosz és orosz ember’ belrészeiben tanyázik, 
holott más nemzeteknél ’s nálunk i s , a’ szé
les gödörfej helyett a' székes fűzék (taenia 
solium) vagy köznévén: galandféreg lakik. A’ 
lengyel fürt (plica polonica) a’ lengyelnél, a’ 
csömör a’ magyarnál honos.

V o i g t ’ jegyzése szerint, minden szláv 
eredetű ember uszkár módra úszik, a’ german
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és latin származású pedig- béka módra. A’ 
franczia’ kaponyáján homlokvarrány van, más 
nemzetén nincs.

Az igazi oroszoknak különös bélyegző ki- 
gőzölgésök van. Más nemzeteknek is bizo
nyosan vannak saját kigőzölgéseik, mellye- 
ket a’ Peru’ lakója gyakorlás által hihetőleg 
meg tudna különböztetni; legalább H u m- 
b o l d t ’ jegyzése szerint (Essai politique sur 
la nonv. Esp. Yol. 1, p. 245) a’ perui, legsö
tétebb éjjel is megismeri a’ három ember- 
varietást szaglása után, ’s az európai szagot 
pe z una ,  az amerikai indusét p o s e o ,  a’ né
gerét g r  a j ónak nevezi.

Egyenes vonalban tartván az egyenlítő
nek , észre vehetni, miképen változik az em
ber’ physiognomiája és természete, a’ föld’ 
tájéka szerint. Már Olaszországban is kiii- 
löbbek a’ külérzékek’ életművei, szem, száj, 
orr, setétebb a’ festő anyag, erősebb a’ 
hajnövés. Egyiptomban gyakorta láthatni asz- 
szonyokat, kik vándorlásaikban, éves kisde
deiket egészen majom módra hordozzák vál- 
laikon. A’ forró égöv alatt általában, majom
féle kíváncsiságok, lopás-hajlamok, különös 
étvágy, ravaszság, bujaság, ’s bosszuállás 
bélyegzik az embereket. Mi...a Gr...a.

K ö n y ö r g é s .

A’ messze föld’ határain 
Anyátlan ballagok,
És rajta enyhe nyughelyét 
Találni nem fogok. '

Lehervadt a’ zajúit kebel’
Örqmvirága már,
Nekem szelíd gyönyört csupán 
A’ sírnak öble tár. —

De, ott sem nyughatom, halál- 
Álraom nehéz leszen,
Mert, hon, fölötted föllegek 
Borongnak terhesen.

Ne büntesd népedet tovább 
Te, égnek istene!
Kinek hatalmas karjitól 
A’ fölu megrezzene.

Adj egyeséget, jobb időt,
’S mi fölvirágozunk 
És hálaillatul neked 
Nyugott szivet hozunk.

Sujánszty.

Mi t i  c  s  ti.

Mit mondjak, mit ne mondjak? 
Mind hasztalan !
Te mégy ’s egy örömünknek 
Már vége van.

Szelíd szép arczaidra 
Nem nézhetünk,
És fájni fog, ha rád — csak 
Emlékezünk.

Kisérjen a’ szerencse,
Ha menni kell,
Legszebb reményeidnek 
Seregivel.

Találd fel, a’ mit annyi 
Szív esdve kér,
A’ legszebb földi üdvöt 
Szerelmedért.

Légy boldog mind örökre,
’S felejts el bár,
Ha boldog napjaidban 
Ez a’ határ.

Csalta.

AP p o l g á r l y á n y .
Franczia n o v e lla .

Az 1290ki septemberben, az Arrasból Lil
iébe vivő úton Lastic Estaniang lovag, au- 
vergnei nemes, iigete, egy olly ősi ház’ fia, 
inelly sarjadéki közit máltai nagymestereket 
számlált, ’s több mint egy herczegi házzal 
volt atyafiságban. Estaniang vitéz férfiú v o lt; 
anjoui Károly alatt Siciliában hadakozott, ’s 
magát, mind ha csatamezőre szállt, mind 
lovagjátékokban, megkülönbözteté. Még nem 
volt harmincz éves. Olasz nap-barnította fér
fias tekintete elárulá, hogy szívében vad szen
vedélyek zajogtak, szikrázó szemei olly büsz
ke lélek’ hű tükrei valának, melly ellensze
gülést nem tiirliete. Ő az olasz, véres és el
szánt küzdésekben vívott nemes társaival e- 
gyiitt azon hírben álla, hogy nagy mértékben 
kegyetlen ’s elbízott. De egyszersmind finom 
erkölcsű volt, ’s magát a’ fő asszonyságoknál 
ügyessége ’s udvaris beszéde által könnyen 
behizelgé ; mert az asszonyok szeretik az illy 
makacs és vas charactereket, mellyeket sze- 
lídebbekké ’s zabolázhatókká tenni remény
lenek, nem gyanítva, hogy ez által ön szeren
csétlenségüket készítik.
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Gróf Lastic szokott kíséretében uíazék 
a’ magas származatú lovagoknak. Balról a’ kis 
poroszkán lovagló férfit békés ruházatáról ’s 
övében vitt tintatartójáról, főkép pettier a’ lo
von még aggodalmas, ügyetlen magatartásá
ról könnyen a’ lovag’ írnokának, fizető-meste
rének leliete ismerni; jobbfelül nagy jártas
sággal lovászmestere liánytatá magát, egy 
bátor olasz, tele fortélylyal és okos tervek
kel; nagyon szított a’ grófhoz, ’s már tett is 
neki fontos szolgálatokat. Egy apród és tíz 
lovaskatona tetőtől talpig bepánczélozva ’s 
jól fegyverkezve tevék a’ többi kíséretet. Ma
ga gróf Lastic magas normann hadi lovon ült, 
aranynyal gazdagon fölékesített miláni pán- 
czélzat fődé mellét ’s hátát: a’ nehéz sisakot 
letevén, prémes bársonysapkát viselt; bő kö
pönyeg, mellyen czímere vala hímezve, védé 
az éjszaki szél ellen, melly az út’ fái közit 
zordonúl suhogott. Az ifjú nemes, a’ inesz- 
szetartó egyforma sík felett Sicilia’nagyszerű 
romjain legelteté gondolat nélküli pillanatait; 
szülőfölde’ festői hegységeit mi sem válthatá 
fel rá nézve vigasztalhatlanabbúl, mint ezen, 
gabonával ’s egyéb mezei termékkel csak 
szegényül borított róna mezőség, mint e’ kö
dös, szürke ég, ezen lialovány nap, melly 
homályos föllegek’ kárpitja megöl, csak mint
egy lopózva pilloga által; később Ryssel’magas 
tornyait vévén észre a’ távolban, igen földel őit.

Embereit gyorsabban parancsolá léptetni 
’s lovaik’ patkói csakhamar az uíczán visz- 
hangozának; a’ gróf kísérete előtt lovagolt; 
egyik utczába fordulván, lovának feje egy fi
nom prémes felöltőt viselt gyalogló’ vállát 
erősen megérintő, ki visszafordulván, a’gróf
hoz fenyegetőzve szólt; ez kevélyebb lévén, 
mintsem illy szót, ha igaza nem volt is, csön
desen elhallgatna, haragosan kiálta: „Hall
gass, otromba paraszt, vagy korbácsomat 
éreztetem veled!“ Valóban fel is emelé azt 
fenyegetőzve; de a’ polgár megfordult, ’s 
keményen ránéze: „Azt ne tedd, uram, mert 
oda vagy! Csak egyet szólok, ’s az egész 
polgárság talpon áll. Magának a’ flandri gróf
nak hatalma sem volna képes többé téged 
megmenteni.“

A’ mesterkéletlen férfi’ szavában ’s sze
mében annyi elszántság volt, hogy a’ gróf 
lovát megfordítá ’s korbácsát lebocsáíá. Né
hány lépéssel tovább másod lovászmesterére 
akada, kit előre külde, számára lakást bérleni.

Három perczczel későbben egy nagy, fé
lig kőből, félig fából épült házba lovagolt, 
melly a’ város’ fő terén feküvék, ’s apróda és 
meghitt lovászmestere által követve a’ ház’ 
díszszobájába siete, hol fogadására már minden 
készen várt. A’ gót kandallónak, mellyben 
derék tűz volt élesztve, tágas kárpitja alá 
leiile, mellvasát lekapcsoltatá, ’s azután át- 
öltüzködék , még az utezákat összejárandó ’s 
a’ városban körülnézendő. Felöltözködvén, a’ 
velenczei üvegíí tükörben igen kedvesen né
zegető magát, ’s mosolyga, látván, meny
nyire emelé a’ díszes öltözet jó külsejét. Szűk, 
félbársony, félviolaszín felruha köríté karcsn, 
erős termetét; arany- és selyemszövetű övén 
fiigge a’ tőr ’s a’ széles kard ; hosszú fekete 
fürtéit hófejér tollas, négyszögű süveg nyal
kán fedezé. Első gondolata volt választott öl
tözetét illőn hasznára fordítni, hogy valamelly 
nemes kisasszonyt magába szerettessem

Az ablakhoz ment’s kinézea’ térre; épen 
vasárnap volt. Az egyszerű és kegyes hit’ e’ 
korában a’ vasárnap mindenki’ ünnepe volt. 
A’ vásártér tarka, élénk tekintetet nyújta. A’ 
nemes asszonyok aprúdaik ’s társasszonyaik 
által követve a’ misére sietének; a’ tisztes 
polgárok, ünnepi ruháikra kevélyek, nőik
kel ’s leányaikkal karöltve, vidámúl beszél
getve , ugyanazon utón mendegéltek. így a’ 
város’ minden szép leányai az ifjú gróf előtt 
menőnek el, ki magának közülök a’ legszeb
beket kiválogató.

.Nézd, Giuseppe!“ szóla lovászmesteré- 
liez, ,nézd e’ nemesasszonyt, kinek kísérete 
’s czímere származását bizonyítja ; milly szép 
ő , milly karcsú termete ! ’S amott azon kis
asszony, ki öreg anyját kiséri, melly dicső, 
világló szemű, minő fekete hajú.“

„Nagyságos ú r !“ felele szárazon a’ lu- 
vászmester, „gondolja meg jól, hogy a’ ki
rály , kit isten tartson ! Nagyságát azért kül- 
dé ide, hogy Vidával, a’ flandri gróffal alku
dozzék, nem hogy csintalan szerelmeskedést 
űzzön. Ne bánássá meg vele, hogy bizodal
mával egy fiatal férfit ajándékoza m eg.. . . “

,Eh, Giuseppe, az ördög legyen reme
tévé! Én e’ városban a’flandri grófot várjam, 
ki csak egy hét múlva lesz itt? Ugyan mit a- 
karsz, hogy addig időmmel csináljak. Egyéb
iránt talán nem is lesz rósz itt Rysselben is
meretségeket kötni. . . ím ! ama’ dicső leány 
mindent, mit csak mondasz, hasztalanná tesz!
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Grófi koronámra mondom, soha sem volther- 
czegné szebb. Ő csak polgár’ leánya, de bi
zonyára királyi fejdísznek kellene őt ékesít- 
nie. Egy hét előtt az enyémnek kell lennie , 
esküszöm!“

A’ lovászmester ura’ makacs szeszélyét 
jobban ismeró, mintsem neki ellenmondani 
próbált volna.

Egy fiatal leányka, Leseur Jutta, szüléi
vel épen a’ téren mene keresztül, ’s Estani
ang’ csodáló felkiáltását igaziá. Valóban va
kító szépségű volt, karcsú, deli termetű, ’s 
kék szemei az olasz föld’ homályos , azúrkék 
egének tűkre gyanánt szolgálhata. Monorú 
arcza ’s ennek vakító fejérsége szerelemda
losoknak a’ legszebb hasonlításokat, a’ leg
szebb tárgyakatadhatók végnélküli dalokhoz. 
Az egész város őt a’ szép Jutta névről isme- 
r é , ’s azt állították, ha atyjának, czímerül a’ 
.szeplőtlen szüzet1 viselt posztósboltját fiatal 
emberek látogatják, az atya azt leánya’ be
cseinek inkább mint árúja’ jóságának kö
szöni.

Estaniang a’ szép leányt ’s szüléit némi 
távolságban követé; végre mind a’ hárman a’ 
sz. Móriez-egyházba léptek. Az egész mise 
alatt a’ gróf nem fordítá el szemeit a’ szép 
Jnttáról, kinek ábrázatán a’ legtisztább ’s leg- 
érzékenyííőbb kegyesség’ kifejezése volt; buz
gón imádkozék, ’s az idegen lovagot észre 
épen nem vévé.

Vége lévén az isteni tiszteletnek, Esta- 
niang az ajtóhoz álla, ’s a’ kimenő asszony
ságokat szentelt vízzel kinálá meg. Juttának 
is nyújta, ’s kezét egyszersmind könnyedén 
megszorító. Haraggal teljes szemekkel pillanta 
ez föl; de alig látá meg az ifjú szép férfit, 
szemeit lebocsátá, ’s szűz arczát nagy piros- 
ság önté el.

„Nincs eszed Jutta11, szóla az atya fed- 
dőzve, „hogy ezen fiatal nemes iránt, ki elég 
udvarias, hogy szentelt vízzel kínál meg, 
olly hegyke vagy. Ne vegye rósz névén Nao-y- 
sád , hiszen ő még gyermek, ’s kevés Hiedel
met tud.“

Lasíic mosolyírva felele, ’s nein mulasztó 
el a’ jó alkalommal élni, az érdemes férfival 
beszélgetésbe eredvén. Ez könnyen történhe
tett; hálá a’ divatozó csacskaságnak ’s a’ deli 
leány’ szépségén alapúló atyai kevélységnek; 
a’ gróf az öreg Lesemnek csakhamar kitudá 
polgári lielyezetét, nevét ’s lakát; ő is na

gyon őszintének mutató magát, ’s a’ flandri 
grófhozi megbizottsága felől sokat beszélt, 
emlegeté nemességét, ’s a’ posztókereskedőt 
bizonyossá tévé arról, hogy igen örül a’ vele 
megismerkedésnek, minthogy némi bevásár
lásokat kell tennie; de mindenek fölött szép 
leánya’ dicséretének alig érte végét. A’ pol
gár mind azon lekötelezettségek által, miket 
neki Lastic monda, magának igen hízelked
ve, büszke arra, hogy illy nagy úrral, kit 
lovászmester és két apród kisér, az utczákon 
együtt sétálhat, kikérte magának a’ gróf’ le
ereszkedő látogatását. Estaniang elfogadó ez 
ajánlatot. Bizodalmas magaviseleté által föl
bátorítva, a’ posztós őt azon lakomába is bá
torkodók meghíni vendégül, mellyet ő me- 
nyekzője’ évnapjának ünnepére ada atyjafiai
nak. A’ nemesúr óvakodék ezen meghívást 
el nem fogadni. Leseur felette el volt bájolva, 
’s a’ franczia király’ követe iránti udvari- 
ságban alig ért véget.

, A’ hosszas, derék lakoma’ folytában Es
taniang gazdája’ vendégeire ’s atyjafiaira, kik 
iránta minden kigondolható tisztelettel visel
tetni iparkodtak, csak kévéssé figyelmezett, 
de annál többet beszélgete szom szédijával, 
a’ szép Juttával. Teljes lévén olly férfiú’ el- 
bizottságával, ki az öt hallgató feletti tulaj
don felsőbbségét igenis jól tudja, mulattató 
beszélgetésbe boesátkozék Juttával utazásai, 
vitézsége, szerelemkalandai felől. A’ szűz 
bámulva ’s figyelmezve hallgatván őt, lassan
ként elenyészők azon önkénytelen idegenke
dés, mit a’ gróf eleinte benne gerjesztett. 
Jutta élénkebbé, beszédesbbé leve ’s eltűnt 
azon fagyos magavisszatartás, mellybe fiatal 
leányok idegen férfiak’ átellenében magokat 
örömest burkolni szokták. Estaniang azon ha
tással, mellyet Juttánál létre hozott, igenis 
meg volt elégedve, ’s kalandaihan a’ szeren
csét megszokva, már reményié ezzel is majd 
az óhajtott czélhoz juthatni. A’ lakoma’ vége 
felé már olly szavakat is bátorkodók ejteni, 
mik a’ tiszteletteljes udvariság’ körén kívül 
estek ; Jutta egész homlokig elpirúlt, de nem 
neheztelt meg érttök. Örömittasan bucsuzék 
el a’ gróf a’ posztóstól, hitvesétől ’s minden 
atyjafiaitól, és lovászmestere által követve 
lakába visszatért.

Magok lévén így szóla Estaniang hozzá; 
„No, Giuseppe, teljesítőd parancsom’, meg
vizsgáltál mindent pontosan ? Elragadhatjuk?“



599 600

,Nagyságos ur, a’ vállalat veszélyteljes, az ben
nünket tönkre juttathat. Olly városban vagyunk, hol 
az idegennek nem igen hisznek. A’ legkisebb gyalá
zatnál , mi polgárt é r , ezen gyanú gyülölségre vál
tozik át, ’s ezen gyülölség igen hamar kitör. E’ llandri 
polgárok nem szeretnek időzni, ’s ha egyszer széles 
kardjaikat kihúzták, nem teszik vissza hüvelyeikbe, 
mig azokat a’ vétkes’ vérében nem füröszték. A’ kö
vetség, mellyet a’ király, a’ mi urunk, N agysádrabi- 
za , okos bánást kíván, ’s Leseur’ háza nem messze 
esik a’ sz. Péter’ tornyától, hol őr áll.1

,,Mit bánom én azt, Giuseppe ? Én szeretem őt. 
Udvarunk’ legelső asszonyai közíil szívemet sohasem 
liatá meg úgy egy is , mint e’ szép, gyönyörű polgár
leány ! Már ezerszer koczkáztatám éltem’, húsz csa
tában néztem a ’ halál’ szeme közé, már sokszor folyt 
vérem, fösvénykedjem-e vele, ha a’ legszebbet kell 
elnyernem, mit valaha szemeim láttak. E’ felől semmi 
ellenvetéseket, Giuseppe, szót fogadtál?“

,Mindent kikémleltem, Nagysád. Azt vettem észre, 
hogy a’ ház megetti falat könnyen meg lehet mászni, 
Jutta kisasszony’ ablakai a’ kertbe szolgálnak ; kö
zönséges lajtorja elegendő, hogy szobájába hághas
sunk. A’ többi a’ mi gondunk, öt lovast magunkkal 
Tisztink ’s elragadjak a’ szüzet; ha nem hall bennün
ket senki, még jobb. Ha valaki utat rekesztene...’ 

,,Azt én vállalom magamra, minden jó l van úgy, 
Giuseppe. Már éjszaka van , a’ harang tízet ver. 
Éjfélkor indulunk; Jutta az enyém lesz.“

(Vége következik.)

tw o n d o la tp f t r á n y 'o k .

1.
A’ gondolatok olly töménytelenül inognak, mo

zognak a’ főben: mint a’ porszemek milliomonként 
szállongnak, kergetve egymást, egy napsugárban.

2 .
Rövid mondat, jó l irányozva, mint kurta nyíl, 

gyakorta messze czélt ér el.
3.

A’ távol szerető iránt érzésünk finomabb, önzet
lenebb : a’ közel pacsirtát lelőjjuk ’s megemésztjük , 
míg a’ távol légben zengedező csak bájra ragad köl- 
töileg bennünket.

4.
Minden gondolat nyer hasonlítás á l ta l: mint min

den kép szebbnek ’s zománczosabbnak látszik, mellyet 
tükör sugároz vissza.

5.
Midőn az emberi szív, mint a’ lepke, valamelly 

nagy öröm’ virágára leereszkedik ’s összetett szár
nyakkal néma elbájoltatásban nyugszik: a’ sors’ hi
deg újai legkönnyebben akkor ragadják meg.

C.
Midőn a’ maradak vedlenek ’s a’ leányok szeret

nek, akkor hallgatnak, búsak és szórakozottak.
7.

A’ teli pohár nem cseng, ’s a’ száj hallgat, ha a’ 
szív szerelemmel van telve.

8 .
Az asszonyi szem még a’ megindulás’ könnyeitől 

ázottan is megczirkálja gyászoló barátnéja’ öltözetét: 
mint leskődik a’ nap stirü esőn keresztül.

9.
Csak a’ még meg nem fogott madárka ’s az ártat

lan leány nem veszi észre a’ madarász’ szándékát.

Még a’ harag’ pirossága is’ magasítja az "asszony- 
arcz’ kecseit: az égés’ viszfénye is szépíti a’ kies vi
déket.

11.
Lelkünk kalitkájára gyakorta a’ fajdalom’ söté

títő fátyola téríttetik, hogy ügyeljen a’ zenére, melly 
más világból hangzik hozzánk által.

12.
A’ leány több férfiak iránt lesz bizakodóvá, ha 

csak egyetlen egy is fékezé sz ívét: így az egy ember 
által megszelídített madár félelem nélkül röpül min
denhez.

13.
Mivel a’ gyermekek és szerelmesek fölötte gondo

san rejtegetik magokat, könnyen észrevétetnek.
14.

Az embernek van egy Raphaele, ki mennyország
gal, angyalokkal, ’s madonnákkal—, és egy Breughele, 
ki pokollal, ördögökkel ’s fintorképekkel keríti be , 
’s e’ két festesz kétalaku (Doppelgänger), és phanta- 
zíának neveztetik.

15.
Az elbájolás olly himpellér, ki monochordon, csak 

egyetlen egy hangot tud előhozni, míg a’ fájdalom po- 
lycliordonával művészileg bánik.

10.
Szeretőd idegen földön kecsesbnek fog te tszen i, 

mint az átültetett virág is szebben diszlik.
17.

Milly nagyon hat a’ lebocsátkozás minden teremt
ményre , meglátszik a’ legmardosóbb recensensen, ki 
mint a’ komondor megszűnik harapni, ha a’ kalapot 
szánkba veszszük ’s leguggolunk.

18.
Terméketlen criticusok méltán tartják magokat 

jogosítottaknak valamelly munka’ szépségei közül a ’ 
hibákat kiszemelni: mivel csak eunuchoknak szabad 
a’ sultán szerályában a’ nők közt súrolni és seperni.

(F o ly ta tju k .) Xiépey*

1 ° .

E g y v e l e g .
f  ízükön előtti állat. — A’párizsi tudomá

nyok’ academiájának sept. 17ki ülése különös érdekű 
volt. Humboldt jelen vala, ’s azon szerencse juta ne
ki, hogy Francziaország’ leghíresebb természet’ vizs
gálóinak gyülekezetében első szólott. Ő egyvízözón 
előtti nagy emlős állat’ lábnyomainak rajzolatát nyújtá 
b e , mellyet Buckland a’ britt szigetek’ különböző 
pontjain talált vala. Igen hasonlítunk ezek a’ Hild- 
burghausenben talált lábnyomokhoz, mellyeknek ra j
zolatát Humboldt 1835ben nyújtotta be az academiá- 
nak. Buckland azt véli, hogy ezen állat, mellynek 
lábnyomait lerajzolák , az erszényesek’ (marsupialia) 
neméből való. Úgy látszik, hogy ezen állat némelly- 
kor nagy hátulsó lábaira ült volt. Storeton-Hilíben 
valamint a’ hildburghauseni porondköben több álla
tok’ köröm- és lábnyomaik láthatók, mellyek ezen 
állatot kikerülni látszanak és más irányt venni. Ezen 
ülésben más zoológiái tárgyak is jöttek előésM ilne- 
Edwards egy igen érdekes emlékiratot olvasa fel az 
állatok és növények’ geographiai felosztásának fon
tosságáról.

Haladás a’ mesterség-ebben. — B ir-
mingliamban egy bizonyítványt láthatni, melly öt 
percznyi idő alatt rongyból papirossá lett, megszárít- 
tatott és rá  betűk nyomattak , 78 személy’ jelenlété
ben , kiknek mint bizonyságoknak a’ bizonyítványra 
van nevók nyomva.

A z A thenacum ból hetenkent kétszer, úgymint csütörtökön és vasárnap, je lenik meg egy egy ív j  társából, a* Figyelmezőböl, minden keddon 
egy ív. Á ra a’ kettőnek Helyben kihordással 5 ft. cp. ; po stán , nyom tato tt bo ríték  alatt 5 ft. 48 k r. cp. —  Velinpéldányok félévenként 
k é t fo rin ttal drágábbak. — Évnegyedenként is válthatn i példányt o ft. 50 k r., postán 5 fttal. K iadó-hivatal P e s te n , Zöldfa-útcza,

Jankovics-ház i6 7 , szám, els5 emelet.

Atyomatik Budán, a’ magyar kire egyetem’ betűivel'
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III.

Felszólítás.

Özveoy Várnay tanácsosné szíves vala 
engem ebédre ’s néhány robber vhistre meg
hívni. A’ jó asszonyság tudá, rövidlátásom’ 
daczára is, milly szenvedélyesen játszom e’ 
játékot, ’s minthogy ő is kedveié azt, szen
vedélyeink’ rokonsága már egy párszor hoza 
engemet mind két asztalához. Hízelkedni 
szeretek e’ részben magamnak, hogy ezen 
dáma, kit magyar szellemű müveit lelkeért 
igen tisztelek, szívesebben játsza velem a’ 
vhistet, mint mással, bár kivel; de nehogy 
ez ünhizelgésein dámámnak olvasónéimnál 
ártani találjon, rögtön ide teszem okát is ki- 
jeleltetéseinnek. Várnayné , mint szíves tár- 
salkodóné szívesen beszélget, ’s ez az oka, 
hogy ő a’ vhistnek azon egyetlen egy sza
bályával , melly nevével já r ’s melly hallga
tást parancsol, épen nincs megelégedve. E’ 
részben, úgy hiszem, Várnay asszonyság é- 
pen nem kivétel szépnemi társnői közül. 
Már én, heves természetemnél fogva, szinte 
egy vagyok azon számos vhist-collegáim kö

zűi , kik a’ hallgatás’ lakatját hamar le sze
retik pattantam', ki örök perben szoktam ál- 
lani segédemmel, ’s meg nem állhatom, hogy 
legkisebb valódi vagy képzelt hibáját is, még 
a’ kijátszás alatt meg ne róvjarn, ’s így hor
kolásaim átalánosan fel szokták oldani a’ szó
lás’ megkötött kerekét, ’s pereg az, senki
nél sem élénkebben, mint tisztelt Várnay - 
asszonyságnál.

Még el sem kondítá a’ szentgellérti jel- 
liarang a’ tizenkettőt, midőn már én , szinte 
hivatalos, Kegyesy barátomnál valék, sürge
tő őt a’ menetelre. Lassú haladással tipe
gőnk együtt a’ járdán, mert Kegyesy bará
tom olly áldott testtömeggel bira, hogy azt 
az alphabet’ nagy D-jéhez bízvást lehete 
liasonlítni, ’s e’ miatt egyensuly-tartásul , 
álltában és jártában egész erővel hátra kel
le merednie szinte a’ gőgösségig , mi azon
ban ji’ derék férfiúnak gyengéje épen nem 
vala.

Egy szántói tót meszet hozott szekerén 
párvonalban velünk a’ kövezeten , ’s nehéz 
vala elhatározni: ha kínosan nyikorgó fakó 
szekere, vagy fájdalmas liangti „kálik“ kiál
tozása sérték-e inkább füleinket? Elhaladás- 

38
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íűl egymás mellett, úgy egyik mint másik 
részről, szó sem lehete. A’ tót’ kiéhezett, 
kifárasztott görcseinek nem képzelheték e- 
léggé foganatos ingert az ügethetésre, ha
sonlóan hús-hegyet emelő barátom túl vala 
minden lehetőségién a’ sietésnek; az útcza 
pedig egy vala leghosszabb útczái közűi Pest
nek. Nem volt tehát egyéb mód a’ szaba- 
dulhatásra, mint hogy egyikünk vagy mási
kunk kissé megállapodjék. Az önzés csak 
hamar eldönté nálunk a’ mellyikiink? feletti 
habozást ’s a’ tótot tiszteié meg ezen udva- 
riság’ kötelességével. Mert ámbátor a’ sze
gény tótnak még szegényebb görcsei pihenés 
és étetés után lihegének, de reánk szenve
délyesekre — a’ dicső vhist-robber várt, 
’s bizonyossá tehetjük becsületes tót komán
kat, hogy ha gyűlésbe valánk menendők, 
egy negyed órai késedelemben nem fogtunk 
volna lenni fennakadók.

Miután tehát kínos hangjaitól a’ tótnak 
saját szavunkat sem hallhatók, heves termé
szetemnél fogva „megállj“t rikkanték neki. 
Szót és hangot vétve azt vélé a’ jámbor: 
mészre volna szükségem, ’s tőbe mellém áll
va szekerével, kezdé felfedni rongyos zsák
jait meszéről. Boszúsan indúlék a’ félre-ér- 
tőtől utamon tovább ; tótom, látván csalatko
zott reményét, hasonlót cselekvék, ’s ket- 
tözteté gyötrő kiáltozásait. Épen kifakadó
ban valék, midőn ezt sejtve Kegyesy — a- 
zok a’ kövér urak csakugyan több phlegmá- 
val bírnak, ’s ezért is fog az isten’ áldása 
olly igen rajtok — nevetve méltányosságra 
in te , ’s emlékeztete, hogy tótunkat az éle
lem-keresés’ szüksége hajtja, míg bennünket 
csak kény ’s öröminger. Mindjárt megkö- 
nyítem én a’ hegyek’ fiának az udvariságot, 
mondá, ’s húszast nyoma .egy kapu előtt ál
lott asszony’ kezébe olly kötelezéssel: ven
ne felén meszet a’ tóttól, ’s felét tartaná ma
gának. Azonnal megállíttaték ennek szeke
re, ’s az alkudozás alatt mi tovább haladánk.

Egy üres úri fuvarzat vágtata, mint i- 
nas’ és kocsis’ ferdére vágott kalapjaikból és 
egymásba iitődő dülöngéseikből látám, ittas 
cselédséggel ’s olly sebességgel felénk, 
hogy Kegyesy barátom, ki székül mene, az 
elgázoltatás elől, teste’ egész tömegével ne
kem riada, ’s engem szinte a’ nyekkenésig 
a’ falhoz sajtola. Itt még beérém egy könnyű

szitkocskával; de a’ részeg kocsis tőlünk e- 
gyenesen az asszonynyal alkuvó meszes tót
nak hajt, ’s miután ez kiáltozásira ki nem 
téré — mit olly rögtön mint tőle kivánta- 
ték , akarva sem tehete — ostorával elbi
zakodott méltatlansággal feléje vág, ’s ha 
egy pár vonalnyit nem hibáz, kétségtelenül 
szem nélkül hagyja. E’ látványra fellázada 
minden csep vér bennem, ’s a’ nehezebb szit
kokhoz nyúlék, miket illy boszús esetekre 
tartogatunk, de miket néha a’ negédségcsak 
par plaisir is előidézget; nem legidvesebben 
érdeklém a’ szüléket, kik részeges fiakat 
nevelnek, uraságokat, kik megszenvedik ma
gok körül a’ résseges cselédet, és a’ tob
zódás’ sűrű alkalmait hazánkban.

És e’ hármas megrovásaidban barátom, 
szóla Kegyesy, legfelebb is csak az utolsó 
czikkelyre nézve pártolna az igazság, ha nó
ta bene elég nagy lelkű földes úr vagy, nem 
sajnálni regale beneficiumodat; mert bár mit 
mondjunk, Pest-Buda’ ivó tanyái elégsége
sek volnának fél Europa’ nagy városainak, 
’s kétlem ha van-e Londonban, Parisban an
nyi gyár a’ szorgalom’ serkentésére, mint 
Pesten ivó tanya amannak elölésére? De a’ szü
léket vádolnod még korán van barátom; mert 
senki sem adhatja azt másnak, mivel maga 
nem bír, és a’ rósz szokásnak, rósz példa
látásnak szintúgy meg van nemzetnél, csa
ládnál , a’ leszármazási fá ja , mint bár melly 
nemes vérnek, ivadéknak. A’ mi pedig az 
uraságokat illeti: valid meg barátom, olly 
bőséges-e nálunk a’ válogathatás? ’s ha nem 
csalatkozom, igen kedves Orbánodnak is ke
vés a’ tiszta napja; többnyire naponként kod 
borítja nála a’ hegyormot?

Midőn valaki igazán a’ szegedre üt, jobb 
elhallgatnod, ’s ezt tevém magam is ; mert 
Orbánom csak ugyan egy azon cselédeink 
közül, kik örömben áldomáséi, bánatban vi
gasztaláséi megiszszák magokat, ’s minthogy 
nála az öröm csak pénzzel, a’ bánat pedig 
üres erszénynyel jár, ’s így Orbánom’ pénzes 
és pénzetlen korában egyaránt iszik, a’ jó 
zanság’ ritka órái nála inkábbára csak az éji 
nyugalom’ liajlatlan óráira szoktak esni. De 
ő, úgy ittas mint józan korában, egyaránt hű 
és nem feleselő, ’s e’ két tulajdon, gondta
lan és heves úrnak valóságos sors-játék! 
nyereség.
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Feíingeriilt véremmel átallék egyenesen 
mulatságra a’ szép vidor tanácsosidéhoz men
ni ’s javasiám Kegyesynek : fordulnánk egyet 
a’ Duna felé. Ballagánk egy pár útczán ke
resztül, bánatosan állapodánk meg egy pár 
pesti Lazaróni felett, kik bor-nehéz fejeiket 
házak’ és boltok’ kőlépcsőire hajtva, hálá
san vetek hasokat azon nap’ jótévő sugári
nak elébe, melly a’ szőlőfiirtöket érleli, ’s 
halállal tő - szomszéd álmot aluvának. — Ó 
ember, kiáltám boriadva, teremtés’ remeke, 
isten’ képének mása, hová lön méltóságod?

Dunához érve megállánk közel egy ha
jóhoz, melly fájával rakodék ki a’ partra. A’ 
rakodók köztt, egy vézna testalkatú szőke so
vány arczú ifjú voná magára figyelmemet az 
által, hogy gyenge test-alkat ’s mint látszék 
szokatlanság súlyosabbá tevék neki a’ nehéz 
munkát, mint a’ többinek. Ismerősnek lát
szék nekem az ifjú, ’s gyanítnom kelle pil
lantásaiból, miket mellettem elhaladásai köz
ben lopva t eám vetegete, hogy ő is viszont 
ismer engem. Megszúlítáin ’s csodálva is
merém fel benne volt asztalosomat, ki egy 
pár év előtt, falusi lakó házamnál szorga
lommal ’s becsülettel végzé munkáját, ’s 
mennyire emlékezem, tőlem-elmentével egy 
pár ezer összezsugorgatott tőke-pénzecské
nek vala ura. Szégyennel siité le kérdezös- 
ködésimre szemeit, ’s köny szőkék azokba. 
Magát átkozva adá elő, mint szándékozók 
házacskát venni Pesten, de kedvező helyze
tűt a’ csekély pénzen nem vehetvén, elébb 
azt kamatokkal ’s további szorgalommal ne
velendő, kiadá kölcsön egy, mint nevezé, 
gavallérnak. Ez, egy tékozló, azontúl, hogy 
kötelezvényét kiadá, nem vala többé látha
tó beszélhető a’ szegény asztalosnak, ’s ez 
végre is alig felét kaphatá vissza súlyos 
keresetű pénzének, a’ zár-gondviselőtől. 
Mit tegyen immár még kevesebbre ol
vadóit pénzével? Ön kárán okva magányos
nak kiadni többé nem meré, közönségek cse
kélységet el nem fogadának. Elcsuká tehát 
azt; de egy álbarát később titkához fére va
gyonának , kártyához csalá , ’s ezen boldog
talan szenvedély és csábítója kirablák elébb 
csukva tartott pénzéből, később mestersége’ 
szerszámaiból, szorgalmából, ’s egy tehetetlen 
átkos semmirekellőt alkotónak belőle. Most 
már illy aljas és nehéz napszámmal kell meg
keresnie szűk kenyerét; mert nejét, gyer

mekét otthon éhen halni csak nem enged
heti.

Ezen előadásra , a’ szitkok’ nehéz 
ártilleriájából ismét egy pár töltés dör- 
diile ki számból. ’S a’ szívtelen kölcsön 
csaló , a’ hitetlen csábitól játékos sza
badon járnak utczáinkon, míg a’ még nem 
rég olly szorgalmas, olly derék asztalos, má
zsás hasábokkal czipekedik, ’s ezek alatt 
nem sokára maga ’s benne ártatlan háznépe’ 
gyáinola bizonyosan leroskad, ha az ég épen 
szerencsére módot nem ad kezembe alkalmat 
nyújthatnom a’ nyomorúltnak mestersége’ to
vábbi folytathatására!

Azon körülmény, hogy megmenthetém 
ötét, felderíté még is némileg telkemet, 's 
mikorra a’ tanácsosné’ lépcsőin felhágánk, 
alkalmasan nyugodt és éber kedvű valók. Az 
előszobában nyájas meghajtással fogadott ben
nünket a’ csinos házi asszony , ’s én udva
riasan szőkém szép kezei’ csókolására. Nem 
ütköztem meg erőködésén elvonhatni kezét 
csókom elől, mert ezt szerénységnek vevém, 
’s annál átalkodottabban nyoinám tüzes csó
komat kerekded szép kezére. — Kérem alás- 
san — engedjen — tens uram — én csak a’ 
szobaleány vagyok! — mentödzék iszonyú za- 
varodással, ’s fülig égve pirulásában Nánika, 
’s csak most eszmélék hátam megett Kegyesy’ 
kaczajára.

Semmi baj, kedves lyányka! kiáltám vi- 
doran, magamat ’s a’ lyánykát vigasztalva, 
most az egyszer rövid látású szemeim igen 
alkalmasan tévédének, egyik legdelibb lyány
kánál a’ két városban. — Nánika valóban 
igen csinos szöszke vala. — ’S van-e a’ szép
ségnek is leszármazási fája, barátom Jóska ? 
kérdem diadalmasan fordúlva Kegyesyhez. 
Éva anyánk, kitől származnak le minden asz- 
szonyaink, leányaink, szinte a’ mai napig, 
mint azt az úr’ közvetlen remekéről felten
nünk kell, szép egy asszonyság leliete, ám
bár, hiszem, egy kissé szálasabb és tagosabb, 
mint darázs derekú unokácskái; de öröklé-e 
mindegyik ezek közül e’ szépséget? ’S ha 
én szép köz anyánknak — kit minden alma
evése mellett igen tisztelek — illy szépségi 
kétségtelen örökösére netalán egy szoba
leánykában bukkanok, hidegen menjek-e el 
mellette csak azért, mert a’ szép kék sze
mek nem csak szerelem’ boldog csillagai 
gyanánt ragyognak, hanem hím - ’s tő-var- 
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rást is vezérlenek, a’ gömbölyű karok nem 
csak ölelnek, hanem toll-seprővel is motoz
nak, ’s a’ csiga szócska nem csak csókra 
csucsorodík , hanem turnéjának híreket is 
pletykál? Nem étles Nánikám — ’s ekkor 
ismét a’ lyányka felé fordúlék — a’ szépség 
egy nyíló virágokkal tölt kert-ágy, minden 
elmenőt, kinek becsületes orra van hozzá, 
kedves illatjával éltető , ’s ha bár egyedül 
csak a’ tulajdonos szakíthat is közííle, de 
tiszta ’s nem orozó szándékkal mindenki le
hajolhat hozzá, közelebbről szívni magába 
a’ bájos illat’ balzsamát. E’ szavakra, némi 
büszkeséggel, mint kit jó ügye véd, meg- 
öleléin bal karommal a’ lyánykát, jobbommal 
pedig szép fejecskéjét hajtani felém, ’s mi 
előtt a’ kis jószág határozhatott volna: el
lenkezzék-e vagy sem ? homlokára nyomám 
csókomat.

E’ pillanatban lépett be a' tanácsosné a’ 
szobába. — E j, e j, kedves úr, szóla ő bi
zonytalan vegyületével a’ csodálásnak, bo- 
szonkodásnak, gúnynak, ’s ha a’ hiúság há
borgatni akarna, mondhatnám : féltésnek ; ön 
tán eraniologiai vizsgálatokat teszen szoba
leányomnál ? mondhatom : ritka egy fő , ké
pes egy tisztelt férfiú’ fejét is megzavarni.

Csalatkozik nagysád, mond csalfa mo- 
solylyal Kegyesy; az én barátom botanizál, 
’s mint szenvedélyes virág-búvár, most a’ 
virágágy’ egyik szende violácskáját deter- 
minálgatá. —

’S miért ne tehetném mind kettőt nagy- 
ságoskám ? szólék, most már az igazi házi 
asszony’ nem kevésbbé bájos kezét csókolva 
meg; van-e szebb ’s több oldalú Studium e’ 
világon, mint egy bájoló asszonyi lény? ’s 
mi itt a ’ tisztes lyányasszonykát ille ti, jó 
alkotási! koponyáján azonnal sejtéin a’ szen
de erkölcs, tiszta jó akarat’ és ártatlanság’ 
orgánumát —

Hát a’ hiúságét nem-e kedves úr? Ta
karodjál dolgodra! parancsolá Várnayné egy 
kissé hevesen a’ tűkön állt leánykának, ’s 
míg az kifelé osontott, mi befelé száguldónk 
a’ szenvedélyes vhist-asztalkához.

Vágyó valék tudni: miként fogok kibír
ni bakütésem’ nyommasztásai alól, mert hogy 
jelenleg a’ tanácsosnénál nem a’ legkedve
zőbb tollal állok bejegyezve, hideg udvari- 
ságából sejtéin, Kegyesynek pedig gonosz 
kár-örömét csalfa mosolyaiból gyanítani. A

zonban dolgom jobban iite ki, mint remény
iéin. Tudniillik tapasztalául, hogy ha egy 
Írónak müvét dicsértem, ’s vetélkedőjét gya- 
láztam, bíztan számolhaték értem vértontó 
barátságára — ’s az aszszonynak, ez olly 
kedvesen hiú lénynek , ne volna-e kegy-kul
csa a’ mindenható liizelgés ?

Ürmey asszonyság , negyedik vliistes- 
nénk, és Kegjesy barátomnak neje, kik e- 
gyütt egy pár látogatást tőnek vala, csak 
hamar beléptek utánunk a’ szobába. — Ej ej, 
barátnőm — szóla a’ beköszönő csók után 
a’ vidor Kegyesyné; hol vevéd azt a’ pil
langó szobalyányodat, kivel pitvarodban ta
lálkozónk ? Illyet csak özvegy tarthat, mi 
— férjes asszonyok — nem mernénk.

Veszélyes is fogna lenni, közbe vágék, 
kapva a’ boszú’ alkalmán; kivált azon férjek’ 
közelében, kik mint engedékeny barátjai jól 
hízott testüknek —

Itt Kegyesy barátom ugrék közbe, ’s 
elébbi eseményem’ előadásával igyekezék fe
lém igazítani a’ rudat.

A’ leány valóban nem rút,  mondám ér
dektelenség’ hangjával ; de nem is egyéb 
mint mit csinosnak nevezünk. Szépség ma
gában, lélek nélkül, ollyan, mint im e’ csont 
játszó-pénzek; szép színekre festvék, de ér
tékük nincsen ! Itt kezdém csalfán mérlegel
ni Náni’ kecseit és hiányait ; mint vélhetni, 
a’ fenn libegő serpenyőbe vetém amazokat, 
’s a’ lebicezenőbe ezeket, — És ha bár ma
ga a’ veszély és kísértés bűvölnének is sze
mében és alakján szobalyányunknak — ezzel 
rekesztém be ánnányos apológiámat, epeilő 
szemmel csókolván meg Várnayné’ kezét, 
reám nézve e’ ház hatalmas ellenszerrel bir; 
e’ háznál terein számomra Uliss’ báj erejű 
m o l y  növénye.

Egy gyenge kézszoritás jutalmazó hízel
gésemet, a’ tudós porral meghintettet, ’s bíz- 
tosíta kegybe-visszaiktatásom iránt. Kegye
sy barátom kifütyült színészi arczczal fordúlt 
az ablaknak, ’s hihető, hogy ő is valami kö
telezőt mondhasson a’ ház* asszonyának, a’ 
benne álló nyílt szekfüveket kezdé dicsér- 
getni.

De egy hibázik még nagysád’ szekfű-vi- 
rágzatából, mondám újólag megragadva a’ 
kegy-vadászás’ kínálkozó alkalmát; tudniillik 
,,a’ gótliai herczegnő“, melly egy a’ legszebb 
pikottok közűi, miket életemben láttam. Ha
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szerencsés lehetnék, eery szép példánynyal 
szolgálhatnom nagyságodnak. —

Elfogadom ajándékát kedves ú r, szóla 
pajzán kegyességgel szép tanácsosnéni; ’s 
hogy lássa bizalmamat fenn magasztalt szi
lárdságú érzelmeibe, Nánit kühlendem hónap 
az úrhoz a’ gotliai lierczegnőért.

Ez egyike vala azon complimenteknek, 
mik felől nem biztos az ember: miként fo
gadja el? Én tehát az átalánosságnál ma
radék ’s meghajtani magamat.

Úgy-e? szóla, visszaidézve csalfa moso
lyát Kegyesy, maga menend tehát a’ virá
gos kert-ágy a’ botanizálóhoz ? Leend tehát 
virág-szagolás? Delia szabadkérnem, uracs- 
káin, csak tiszta, ne orozó szándékkal essék 
a’ szagolás ! ha ha ha !

Örvendék, hogy Várnayné épen kifor
dulván az oldalszobába, a’ többi társaság pe
dig a’ vhist-asztalhoz csúsztatott, illegetett 
székekkel zörögvén, senki sem hallá a’ go- 
noszkodót.

Vígan telék időnk, já ték , vendégeske
dés, tréfa és enyelgés között, ’s elégedten 
napunkkal térénk haza; mert lélek és te s t , 
egyaránt legeiének vala az élet’ legszebb 
bájain a’ barátság’ körében. ’S oh ember, 
miért hogy olly gyérekké teszed magadnak 
e’ bájteli órákat! Olly átkosan van-e meg
terhelve rövid élted’ szekere, hogy csak ne
hány órára se bírj lerakodni terhéből ? Nem! 
ó nem szánandó csalatott! Nem terhed át
kosan súlyos, hanem útad rögös, köves, ár- 
mosásos; mert barátság, rokonság és sze
relem nem egyengetik azt előtted, ’s átkos 
útadón átkosan halad szekered!

Haza érve látám , hogy imént olly szé
pen lepakolt szekeremre, gaz Orbánom ismét 
felveté iszákját; mert még szokásán felül is 
ittas vala, szinte a’ gyagyogásig. Épen jó
kor érkeztem arra, hogy egy házaló zsidót 
megmentsek garázdaságától; mert Orbánom 
egy kopott mellényét bocsátván ennek árú
ba , engesztelhetlenűl liaraguvék, hogy az 
általa kiszabott ártól a’ zsidó vonakodék, ’s 
már már botját forgatá felette. Kurholásom- 
ra alig foghatá meg, miként pártolhatok hű 
cselédem ellen — egy zsidót! Bemenvén 
szobámba, alig bírám előcsalni kedves vizs
lámat az ágy a ló l; mert Orbán dressir-órát 
akarván neki adni, ’s az eb jól sejtvén, hogy 
oktatója jelenleg nem sokkal áll felette, ’s

majd számos nevelőink’ monorjában, bottal 
pótolandja ki az értés’hiányát, becsúszott a’ 
leczke-óra elől oda, hová az egyensúlyát 
féltő Orbán nem igen csúszható utána. De 
a’ legnagyobb balságot ablakomban virága
immal tévé. Orbánomnak tudnillik szokása 
vala ittas korában lenni legszolgálatosabbnak, 
vagy hogy serény készség által bizonyítsa 
be józan vo ltát, vagy hogy hűségével en
gedékenységre bírja hibája iránt uraságát. 
Illyenkor hívatlan jő , megy, bizatlan tesz, 
végez ’s balság éri nála a’ balságot. Most 
eszébe ötlött, hogy kertészségével lepjen meg, 
’s minthogy némelly merettebb szekfüszála- 
im kötetlen hagyva, csak karóik mellé tá 
masztva állának, ő megkötözgeté azokat; 
de egek, milly bősz óságomra! kit kék ezér- 
nával, kit kóczfonallal, kit más egyébbel a- 
kaszta meg; nevezetesen „gothai herczegnő“ 
szekfüvemet, különösen kedveltemeí, miután 
motozó kezével annak egyik legszebb bim
baját letöré, épen olly nemű madzagdarab
bal köté meg, mi inkább vala mindenkinek 
másnak, mint egy dámának, ajándékúl küld
hető ! Oh Orbánnak ittas gondolatja!

Azzal biiníetém m ega’ fiút, hogy le kel
le neki azonnal fekünni, mi, ittas korában 
még egyszer olly élénk becsületérzetét igen 
szokta bántani; mivel ez által éber munkák
ra liaszonvelietlen lom-embernek lön általam 
bélyegezve. Magam elhányván Orbán’ kö
telékeit, színes szalagokkal kötözém meg 
szegfüveimet, ’s gótlxai lierczegnőmet, mint 
illik, rózsa színűvel ; mert hiszen a’ színben 
látjuk boldog szerelmünkben a’ világot, mely- 
lyet a’ fekete színben járók, pislogók, sira
lom’ völgyének mondanak!

Éjem nyugtalan vala, ’s csak hajnal felé 
leiék nyugalmat. Ingerkedő vala egész nap 
a’ Sors velem, ’s úgy akará, hogy szinte éj
féli berekesztéséig, ittasok garázdálkodjanak 
körűiéin. Majd miives-legény csoport ordítá 
ablakom alatt műhelyi nehézkes danáját, 
majd sovány guitarre-accorde mellett próbá- 
lák parlagi dallosok scálájokat, majd részeg 
kurjongatások, veszekedések, kicsapongások 
riasztának fel szunnyadtaimból — egy szó
val felforgatva volt utczám’nyugalma, ’s nem 
különben zajlott az, mintha tébolyodtak tör
tek volna ki tornyuk’ rekeszeiből térére!

Elmerültem gondolatimban , terveimben 
a’ felől: miként lehetne bedugni forrását pór
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népünk ’s cselédségünk e* rohanó siilyedé- 
sének ? Minden új terv’ villanatánál ezer 
gát tolúla előmbe, ’s nem bírék jöni tiszta 
fogalomhoz.

Boszúsan hagyáin el éji ágyamat, de annál 
derűitekben, mint tiszta egen a’ nap, miután 
előzött estvén tengerbe bukott volt, jelent 
meg szobámban Orbánom, parancsomat váran
dó. Komolyan jártatám meg rajta szememet, 
mire ő a’ ínagáét bűntudatosan lesüté. Kér- 
dém: mennyié van még meg tegnap reggel 
kivett béréből? ’s elszörnyedék a’ kimondott 
csekélységre. — ’S ez már folyvást így me
nend Orbán ? kérdém, szánó megindulással 
téve vállára kezemet: ’s nem szándékozol 
egy forintocskát is félre tenni egykori öreg
séged’ gyámoltalan napjaira? Vállat voníta 
kezem alatt Orbán: minek tens uram, így 
szóla fél hangosan, próbáltam én azt is; ki
adtam egykor húsz forintot a’ sógoromnak, 
máskor harminczat mostoha bátyámnak, ’s 
mind e’ mai napig tartozik pénzemmel mind 
kettő, kamatúi pedig a’ méreg boszúságot 
kapám tőlök. így legalább néhány jó napot 
csinálok magamnak megszolgált béremből.

Oh népnevelés! jó napnak nevezi ész
vesztő ittasodását, melly alatt ember és ál
lat bujdoklanak elő tte!

A’ csinos Nánika nyitá be ajtómat, szek- 
fűszálamért küldetve. — Kedves lyányka! így 
szólék hozzá, átnyújtva neki a’ virágcsere
pet, tegnap rósz szemem zavarba hozott, ’s 
tán feddést is vont reád, fogd tőlem kis kár 
pótlékúl e’ néhány húszast. Nánika hálásan 
visszaadd kezemre azon csókot, niellyet teg
nap én bigygyeszték vala az övére. — De 
jó lyányka, folytatóm megcsípve Nánika’ ál
lá t, szavamat; ne vedd rósz névén, a’ teg
napi tévedésnek egyedül magad valál oka.

Elsáppadt szavaimra szegényke, majd 
pír futá meg arczait.

Látod — te egy kissé — megengedj — 
nem akarlak sérteni — piper és vagy szegény 
szobaleánykának.

Nehezen és sajnálva sajíoláin ki magain
ból e’ kegyetlen szavakat, mellyek egy pár 
szép szemnek ellenében, valóban hősi el
szántságot kívántak. De már kitörvén azok 
egyszer belőlem, könnyebb vala ezeket vet
nem utánok: sajnálnám, ha húszasaimat is 
pipere vinné el tőled, szép Nánika! Te csi

nos vagy tiszta szegény ruhában is ; ’s hidd 
meg, a’ pipere nem hű szolgálója, hanem 
hűtlen kerilőnéje a’ szépségnek!

Nánika lesüté szép szemeit ’s könyek 
tolódának azokba. Két évi bérem álla meg- 
zsugorgatva, volt uraságomnál kamaton, tens 
úr! így szóla elnyomott hangon a’ leány, ’s 
midőn vissza kivánám azt, mert a ’ megígért 
kamatokat nem kapám, majd vereség lön ki
fizettetésem. Egy pár hitvány ajándék-rongy, 
reám fogott törések, károk, veszések, te t
szés szerint beszámítva, csaknem haladák 
bérkövetelésemet. így legalább enyém , mit 
reám raggatok, kivált most, midőn épen jegy
ben járok —

Tehát menyasszony? kiáltám örvendve, 
’s még egyszer merítém kezemet húszasok 
után zsebembe, hogy menyasszonyi ajándé
komat nyújtsam a’ szegény lyánykának, kit 
a’ legundokabb gazság, a’ bér-elfogás’ égre 
kiáltó gazsága annyira megkárosíta; de ha 
a’ Tisza’ és Duna’ közét én bírnám, kétség
telenül legalább egy pár házhelyet fogtam vol
na ajánkékozni derék menyasszonyomnak ; 
mert panaszával egyszerre felnyitá szeme
met , ’s tisztába hozá zavart Óhajtásomat.

Meg van , barátom! kiáltám belépő Ke- 
gyesimnek elébe. Tudom immár : mi legha
talmasabb ellenszere azon pórnépi és cseléd- 
ségi süllyedésnek, mit naponként, de tegnap 
szeinbetünőleg tapasztalánk!

Kétségkívül mértékletességi egyesületek, 
nem-e? kérdé barátom.

Korántsem! feleiéin; mit tenne hazám bő 
borával, búzájával? ’s ez személyes érdek 
inkább, mint ország’ közérdeke; mert csak 
egyeseknek ’s ezt is inkábbára tehetősbeknek 
testi erőbeli nyereségét tárgyazza ; ámbár e- 
zeknek is ellenzője lenni nem kívánok. De 
a’ mit e’ részben hazámnak óhajtók, az e- 
gyéb, az fő és közönséges kulcsa fogna len
ni szorgalmának, erkölcsi gyarapodásának, 
főbb rendek’ nyugalmának, ’s egész hazám’ 
egykori virágzásának! Ez barátom — a’ ta 
k a r é k - b a n k o k ,  t a k a r é k - f i ó k o k .

Nem rósz, barátom, nem rósz , szóla Ke- 
gyesy; de úgy tetszik, egy kissé fenn sza
bod ezen takarék-bankok’, fiókok’ becsét. ’S 
most ostromlani kezdé ezeket. Szavaiból mind 
inkább sejtéin, hogy e’ bankok’ irányát, al
kotását nem ismeri, ’s az élet-időkhöz ’s em-



613 614

Vérkörökhöz szabályozott évpénzek’ fiókjai
val zavarja össze.

Csalatkozol fogalmaidban, barátom, mon
dáin, az én bankjaimnak más az irányuk. 
Ezek a’ védett alkottattak Angliában ’s több 
helyein Németországnak, hogy a’ szegényebb 
sorsunknak, már tíz forinttól kezdve, cse
kély tökepénzeeskéiket kamatozásra elfogad
ják. Nézd barátom, a’ tegnapi tót-verő ko
csis, a’ fetrengő Lazarónik, az én szeren
csétlen asztalosom, Orbánom ’s e’ kedves 
lyányka, mind azon egy forrásból boldogtala
nok, tudnillik, hogy biztosan ki nem adha
tott keresményüket elfecsérleni valának mint
egy kénytelenek. Ezen bankok, fiókok, csak
nem magokban is elégségesek fognának lenni, 
jó szerkezet mellett arra, hogy köznépünk
nél a’ szorgalom’ szikráját felgerjeszszék ’s 
jótékony lángra gyújtsák; a’ szorgalom pe
dig szülő anyja a’ nemzetek’ jámbor erköl
csének.

Nemes lánggal helyeslé szavaimat Ke- 
gyesy, egyedül tervem’ nehézségei ’s fiók
jaim’ alkotása iránt tön ellenvetéseket.

Nem aggódom ezen, barátom, felelém 
szokott hevemmel; bankjaim, fiókjaim’ fogal
ma nem új immár a’ külföldön, ’s így ezek
nek már másutt létező legczélirányosabb al
kotását körülményeinkhez alkalmaznunk nem 
leend nehéz. Öt forint fizettessék-é a’ sze
génységnek száztól, ’s a’ hatodik az inté
zet’ szükséges tisztviselőire fordíttassék? vagy 
nemes keblű emberbarátok adják össze vár
megyékben, városokban magokat, e’ végre 
biztosító alaptőkéket alkotandók? liazámfiai’ 
nagylelkűségétől függend. ’S barátom, ne
künk, kik olly büszkék szeretünk lenni nem
zetünkre, szabad-e csak egy perczig is két
kednünk: hogy e’ nemzet, melly dicső vala 
mindenkor harcz-mezön , ’s otthon gazdag 
polgári erényekben, ne bírna szülni forró ba
rátokat is az emberiségnek ?

Nem, barátom! kiálta Kegyesy, keblé
hez szorítva keblemet; úgy áldjon ég, egy 
perczig sem kételkedem!

’S mi kettecskén — mert többen az ér
dekelt cseléden kivűl a’ szobában nem va
lónk — mi kettecskén, pénzben, mint szok
ták mondani, szegény ördögök, de jóaka
ratban, ember- ’s lionszereteíben, mint nem 
szokták, ’s magáról tán nem is illenék mon

dani , dús angyalfiúk, kezet nyújtánk egy
másnak, hogy a’ takarék-bankok, fiókok mel
le tt, keblünk’ teljességével harczolandunk, 
pártolásra szólítva fel minden alkalommal 
mindenkit, kinek keblét a’ két hazában hon’ 
’s emberiség’ java hevíti.

’S ím én már teszem —
F á y  András,

S e r v e t o  M ih á l y ’ n é z e t e i
h' lélek’ valójáról, helyéről ’s az agy’ 

egyes életműveinek működéseiről.

Serveto Mihály, tanúit orvos, a’ spa
nyol földön született 1509ben. Először a’ 
jogtudományra adta m agát, de minthogy ek
kor ütötte fel fejét a’ reformatio, ő is litaj- 
lék ezen vizsgálatokra. Nem csak a’ római 
egyházat hagyta el, de a’ reformátoroktól is 
eltért sz. liáromságrúli tanitmányával. Né
metországban akará véleményét terjeszteni, 
hol 1531-ben „De trinitatis erroribus“ czimü 
könyvét ki is nyomatta. Két későbbi, ugyan
ezen tárgyról irt munkáiban ismételte néze
té t, ’s eléggé bátor volt magát megnevezni, 
nem tartván, hogy olly időben, midőn véle
ményszabadság volt hirdetve, ezen szabad
ság veszélylyel volna összekötve. Németor
szágból Lionba ’s innen Parisba ment or
vostudományt tanulandó. Vitatkozásokra való 
vonzalma a’ párisi orvosokkal csakhamar ko
moly czivódásba kerítette, írt is egy véd- 
beszédet, de a’ melly a’ parlament’ paran
csára elnyomatott. Rósz kedvvel tért vissza 
Londonba, hol a’ két Frellon’ könyvnyomö 
intézetében mint corrector dolgozott. Itt a- 
kadt össze Palmier Péter viennei érsekkel, 
a’ tudós férfiak’ nagy védőjével, ki őt ma
gához hívta. Kálvin ezen időben a’ genevai 
egyház’ elnöke volt, ’s Servetóval, kivel 
Párisban ismerkedett meg, levelezett, hogy 
őt nézeteitől eltérítse. Ez olvasta Kálvin’ 
munkáit, de nem találta azokat képeseknek 
véleménye’ megczáfolására. A’ levelezést 
még is folytatta, ’s Kálvin’ véleményét ki
tudakolandó, három tételt küldött Lionból 
hozzá. Ez nyájasan felelt, amaz a’ fele
lettel megvetöleg bánt ,  Kálvin felindult, 
mocskolódásokra került a’ dolog, ’s így én- 
gesztelhetlen harag támadt közlök. Kálvin 
nem épen tisztességes eszközök által Serve- 
tónak néhány iratait kezébe játszotta, ’s

0



615 616

hozzá intézett leveleivel Viennehe küldötte, 
minek az lön következése, hogy Serveto az 
érsek’ parancsára fogságba tétetett. Innen 
kiszabadulván Nápolyba szándékozott, hol or
vosi tudományának gyakorlása által olly hírt 
's nevet remélt megérdemelni, miilyenre Vi- 
enneben szert tett. Gondolatlanúi Genevá- 
nak vette útját, hol Kálvin megérkezését a’ 
felsőségnek legott tudtára adá. Serveto fog
ságba esett, eretnekséggel ’s istenkáromlás
sal vádoltatván, törvénybe idéztetett. Ba
josan szedethettek össze a’ vádak három nap 
alatt irataiból. Kálvin fogságában megkeres
te, de véleménye mellett állhatatosan meg
maradván, magára hagyta. Octob. 17. 1553. 
máglyára ítéltetett. És bár az egész gene- 
vai felsőség részt vett ezen ítéletben, még 
is azt egyenesen a’ Kálvin’ nyakába tolták, 
minthogy az ö ingerlésére történt. Servuto 
éleselméjíí tudós férfi ’s az orvostudomány
ban is járatos volt. 1553-ban világot látott 
„Christianismi restitutio“ czimű könyvében 
már a’ kis vérkört, vagy az egész vértömeg
nek a’ tiidőüt- és vérereken keresztüli for
gását leírta. E’ munkájából akarunk itt hé- 
melly nézeteket a’ lélekről röviden közleni.

A’ lélek, mond S., olly állomány, melly- 
ben két lényeges alkatrész —■ aetheri és e- 
lemi — egybe van kötve. Az aetheri alkat
rész mennyei természetű, ’s isten lehelli em
berbe, és a’ lélek azon pillanatban kezdi lé
tezését, midőn a’ már előbb elkészített test
be amaz isteni pára belé fúvatik, melly a’ 
születés utáni első légszívásokkal történik. 
Minthogy a’ méhanyában semmi lehelésnek 
nincsen helye, és a’ magzat míg abban la
kik csak az anyának egy része, ezen idő a- 
latt nem is saját — hanem csak az anya’ 
leikével él, a’ mennyiben az anya a’ köldök- 
ütereken át sziinetlenűl életszellemmel látja 
el. A’ léleknek elemi alkatrésze földi ter
mészetű és mintegy világító gőz, mellyet a’ 
lehetségig finom és tiszta vér párolog ki ’s 
választ el, és a’ mellyben a’ három magasb
elemek — víz, lég, tűz — a’ legbensőbben *
egyesülvék. — Az életszellem (Lebensgeist) 
legközelebb a’ szívben (mit Serveto az állati 
meleg’ forrásának ’s az akarat’helyének tart) 
és az literekben lakik. A’ vérből származik 
a z , midőn a’ vér a’ belehelt levegővel a’ tü
dőkben összevegyül, ’s a’ szív is sajátlago- 
saa hatván rájok. A’ bal szívpitvarból ezen

életszellem a’ testnem minden litereiben el- 
oszlik. Mint könnyű test magasra emelkedik 
fel, ’s jelesül az agy’ alapján fekvő edény
hálóban még inkább kidolgoztatik, és midőn 
az agyhoz, az értelmes lélek’ lakhelyéhez 
ju t, lélekszellemmé kezd változni. Itt a’ leg
finomabb edényekben és hajszáliiterekben , 
mellyek az edényfonatokban fekszenek , újra 
tökéletesbedik. Az ütérfonatok az agynak 
legelrejtettebb részeit is áthatják, ’s az ide
gek’ eredetéig nyomóinak, hogy azokkal ér 
zési és mozgási tehetséget közöljenek. Va
lamint a’ tüdőkben, a’ vérnek üterekből vér
erekbe való átmenténél, sajátnemű edények 
— félig üt-, félig vérerek — vannak jelen, 
úgy van ez az literek’ idegekbe átmenténél 
is, hol szinte sajátnemű edények léteznek, 
mellyeknek borítékjaik magoktól az agyké- 
rektől képeztetnek. Ezen edények és iitér- 
fonatok a’ lélek’ közvetleni helye. A’ puha 
agyállomány nem lehet annak helye , mint
hogy hideg természetű és érző tehetséggel 
sem bir; sőt inkább amaz edényeknek puha 
aljazatúl szolgál, hogy szét ne szakadjanak, 
akadályozza továbbá a’ lélekszellemnek (See
lengeist) elgőzülgését, és ennek thzét, hideg 
természeténél fogva mérsékli. Épen olly ke
véssé lehet az agygyomrok’ üvegtéréit a’ lé
lek’ lakhelyének tekinteni, minthogy ez a’ 
vérben foglaltatik, edényeken kívül pedig 
semmi vér nem kereng. Az agygyomrok leg- 
közelébb az agynak kiürítendő anyagjait föl
veszik , ’s a’ szájpadláshoz és orrlyukakhoz 
vezető csatornákon' át kiürítik. Ha azok 
meggyülemlenek , gutaiitést, nyavalyatörést 
és hasonló betegségeket szülnek. De a’ ros
tacsonton által belehelt levegő is az agy
gyomrokba nyomul, ’s az edényektől felvéte
tik, hogy a’ lélekszellemet megfrisítse, a’ 
mennyiben a’ lélekmunkásságok illy megújí
tás nélkül, mint minden földi tűz elaludná
nak.

A’ lélekmunkásságok különfélék, a’ kü
lönböző agygyomrok és az azokbani érfona
tok’ minősége szerint. Azon levegő, melly 
a’ rostacsonton át az agyba ju t, legközelebb 
az oldalsó gyomrokba hat, és itt az érfonat’ 
legfinomabb edényeitől beszivatik. Ugyan 
ezen edényekhez vitetnek az érzékidegek ál
tal a’ kiiltárgyak’ benyomásai, mint világos 
képek. Ezen oldalsó agygyomrok követke
zőleg a’ köz érzésnek, az általányos eszmé-
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lő tehetségnek, és a’ képzelő erőnek helye; 
itt kezdődnek már a’ nyert képek is üsszeté- 
tetni. — Innen a’ levegő a’ harmadik üregbe 
nyomul, melly az egész agynak legfontosabb 
életműve. Itt lakik a’ léleknek tisztább ré
sze, melly most istentől beoltott eszmék’ al
kalmával, a’ már észrevett képekből hason- 
zásnál fogva újakat teremt és rendez; visz- 
szaliajtás által fogalmakat nyer, azokat elvá
lasztja és megkülönbözteti, ítéletet hoz ró
luk, ’s így a’ tiszta igazság’ elérésére törek
szik. Ezen agyüregben nagyobb érfonat van, 
’s nem olly sok üres tér, mint a’ többiekben, 
és inkább lehetne menetnek mint üregnek 
nevezni. De nincs is olly nagy térre szük
ség, mivel a’ lélek’ nemesebb részétől nem 
sok kiürítendő anyagok gyülemlenek meg. A’ 
halántéktájakon a’ mélyebb gondolkodáskor 
való erősebb érverés, ’s a’ hallásnak mint a’ 
sajátlagos tanúló érzéknek közelsége is oda 
mutatnak, hogy a’ lélek’ helyét itt kelljen 
keresni. Végre a’ harmadik agygyomor mű
ködései által sokszerííleg megvilágosított lé- 
lekszellem a’ negyedik gyomorba ju t, melly 
az agyaesban fekszik és az emlékezet’ helye. 
Itt a’ lélek’ tartózkodásához rendelt edények 
erősebb falazattal vannak ellátva, hogy az 
emlékezetre bízottak annál jobban megtartat
hassanak. De a’ fogalmak és előterjesztések 
épen nem tapadnak ezen falakhoz, sőt in
kább mint világító képek magába a’ lélek’ 
állományába, mint anyagi aljazatba vannak 
letéve. Az edények most a’ gerinczvelőbe és 
idegeibe folytattatnak, ’s a’ testnek minden 
izmaihoz mozgási tehetséget visznek; a’ men
nyiben itt a’ lélekszellem mintegy minden i- 
rányban kisugárzik.

Soltész János.

E p ig r a m m á ié  a ’ g iir .  a n th o lo g iá b ó T ,

Diána4 epkesosi templomára.

Láttalak én Babilon’ szekerútas kőfala, téged;
’S tégedet Alpheusnál, istenek’ atyja Zeüs. 

Mausol’ sirhalmát, a’ függő kerte t, Apollon’ •< 
É rcz-képét, az ezer-munka-emelte gulyát. 

Artemis’ épületét Ephesosban láttam utószor',
És az előbbi csodák’ bat neve semmibe dőlt.

Nem csak ezek. Te fe le lj, öli nap : ha kiveszszuk o-
lympot,

Lát-e dicsőbb alakot messze-sugáru szemed.

Anacreon’ sírja.

Ittá l, ’s ez vitt a’ temetőbe, Anacreon. „Ember !
Bár ne igyál csöpet i s , még is alá jösz ide.“

Medea’ képére.

0 ,  ki vegyíte dühöt képedbe, ki fösthete téged 
Itt is barbárnak, colchisi szörnyű leány!

Hisz mindig flakat gyilkolnál. Úgy-e hogy ismét 
Glauke adott, avagy egy másik Iason, okot ? 

Sülyedj e l , vérszomjuhozó: mit szörnyeteg elméd 
Forgat, még az ecset’ rajza is érezi azt.

Eros’ gyógyszere.

Mit s írsz , o szerető ? Azt gondolod, a’ te könyedtől, 
Mellyet alápergetsz, elcsilapítod Erőst?

Jobb ha bizony bele nyúlsz doboz erszényedbe. A’
tenger

Szülte meg e’ lángot, ’s benne sem alhata meg. 

A n y a in á s.

Automelinna van irva. Imé , a’ kellemes arczú , 
Melly szelíden látszik fölmosolyogni reám.

Anyja szakasztott illven volt a’ lánynak. 0 miilyen 
Szép, mikor a ’ gyermek’ képe szüléire ü t !

A’ raJj-tücsök.

Mellyet lábaival köte a’ szögletbeni kis p ó k ,
A’ szövet egy tücsköt tömkelegébe fogott.

Láttam az ártatlant szomorún vergődni nyűgében,
’S lelkem iránta meleg szánakozásra hevült. 

Rögtön eloldoztam rabláuczát, ’s útnak eresztvén ; 
Menj — mondám — és légy, Múza’ cseléde, sza

bad.
Szabó István.

E l t ű n t  r e m é n y .

Kietlen puszta életem,
Jelenje éjsötét.
Fölébe barna föllegár 
Teríté szőnyegét.

Az élet’ hosszú síkterén 
Csontok fehérlenek,
Mint dúlt szerencsém’ romjai,
Ott szerte fekszenek.

Az elszórt csontokat megyek 
Tetembe gyűjteni,
Beléjök forró életet 
Kívánok önteni.

Nem lelkesül a’ csonttetem,
Csak puszta váz marad ,
Mert nincs remény és nincs öröm,
Mi testet, lelket ad.

S u j á n f z k n

39
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A' p o l g á r l y ü n y .
( V í g . . )

Éjfél utcán, két negyed egyre, két ember 
a’ posztós’ kőfalához vigyázva lajtorját tá- 
maszta. Először is Giuseppe mászott fel, vizs
ga szemekkel tartva mindent ’s oily ügyesen 
hogy csavargónak is becsületére vált volna, 
tőrével az ónba [foglalt kis ablakkarikákat 
kiemelő, ’s Jutta’ hálószobájába nyomult, 
mit lámpa világított; Estaniang követé őt 
azon utón; örömében magán kivül a’ fekhely 
előtt megálla, hol a’ szűz álomba merülve 
nyugodott.

„Végezzük — szóla Giuseppe — az idő 
repül, menjünk hamar, vagy én többé sem
miért jót nem állok“.

„Igazad van, menjünk hát“ .
Giuseppe, a’ fekhelyhez közelítve, a’ ta

karót, mit Jutta magára húzott, vigyázva 
levoná, fejére takarót boríta, mellyet már 
több illyes szolgálatra használt, ’s mielőtt a- 
zon zavarból, melly csendes álmot követni 
szokott, felocsúdhatnék, kezét lábát megkötö
ző. Újra magához jővén , kiáltani ’s a’ fek
helyről felugrani akart, de liiában, ájultan 
és segédtelen rogyott a’ földre. Két percz- 
czel későbl) a’ két leányrabló lemászott a’ 
falon; de Jutta’ szájáról a’ takaró szerencsésen 
elmozdult, ’s hathatósan kiáltliata segélyért; 
mellyre a’ sz. Pál-toronyi őrelkiáltá magát: 
„Fegyverre!“

„Átkozott; — monda Giuseppe — sies
sünk, fussunk, vagy menthetlenűl végünk 
van I“ \

Alig léptek a’ földre, már is a’ zsákut- 
cza’ szögletén fegyveres emberek jelentek 
meg, ’s elölök minden menekvést elzártak. 
„Markold vasadat — parancsold Estaniang 
halkan — ’s mutassuk meg e’ kamaszoknak 
jó fegyvereink’ élét, mielőtt többen nem lesz
nek. Tribert és Gervais! vigyázzatok e’ ked
ves gyermekre, ’s mi többiek öten emlékez
zünk a’ beneventi napra.“

„Ki vagy?“ kiálták a’ város’ szolgái.
A’ csata elkezdődött. A’ gróf a’ két el

sőt , kik őt meg akarák fogni, földre terítő ; 
emberei is szintolly vitézül liarczolának mint 
ö ,  de közülök egy igen megsebesült, sok 
vért vesztett. Giuseppe vállára veté őt, ’s 
mind félre vivő utczákba futának, üldözőiket 
elámítandók. Az éj igen homályos volt, fu

tásokban semmi akadályra nem bukkantak, 
’s a’ gróf’ lakára szerencsésen elértek. Ju t
ta mély ájulásban feküdt, a’ szolgák urok’ 
ágyára tevék, ’s Estaniang parancsold ne
kik, hogy a’ védelemre minden előkészüle
teket megtegyenek.

Azonközben a’ szegény elrablóit újra föl
eszmélt kábulásából; szemei a’ grófot talá- 
lák, ki előtte térdelt, ’s fehér kis kezeit 
csókokkal fedé.

„Jézus! hol vagyok ? — kiálta — atyám 
. . .  anyám . . .  nagyságos úr . . . “

Hirtelen eszébe jött ismét minden, mi 
vele történt.

„Árulás és istentelenség, uram! Ön en
gem atyámtól gyalázatosán elrablóit, és én 
m ost...“

„Az én házamban vagy; éltem’ angyala, 
szeretett Juttám, csendesedjél. Imádlak té
ged , eddig minden hódolt akaratomnak, ne 
légy te egyedül siket kéréseimre !“

„Uram! oh uram! könyörüljön rajtam, 
én alacson rendű szegény leány vagyok. Mi
nek néz engem ön , hogy meg akar becste- 
lenítni? Gondolja meg, még tegnap vendég 
volt atyám’ házában, még tegnap az atyám’ 
asztalánál evett; azért akarja leányát tőle el
rabolni ?“

„Csendesedjék haragjában, szép kisasz- 
szony! Én szeretem kegyedet. Kegyed teg
napra emlékeztet; tegnap majdnem megval- 
lám kegyednek szerelmem’, ’s arcza’ pirossá- 
gáltól látáin szavaimon meg nem botránko- 
zását.“

„Gondolja meg a’ gróf erőszakoskodása’ 
következéseit. Mit tenni merészlett, halált 
érdemel; vagy nem tudja-e, hogy rysseli pol
gárnő vagyok?“

Ah! mit gondolok én kegyed’ otromba 
pimaszainak haragjával, csak jőjenek ’s tá 
madjanak meg, tudom én magamat védeni. 
Ostromoljanak inkább forma szerint, mintsem 
megadjam nekik magamat. Egyébiránt én 
gróf Lastic Estaniang vagyok, a’ legrégibb 
nemzetségii nemes Auvergneban, semmi kö
zöm polgárságtokkal.“

„Ah nagysád! még egyszer esedezem, 
bocsásson bántatlanúl, még talán van idő rá. 
Nem olly városban van nagysád, hol a’ ne
mesi rend magának szabadtetszési jogokat
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vehetne, ’s azokat kénye szerint űzhetné. 
Most a’ flamandiaknak közi pette van, kik 
nőiket ’s gyermekeiket férfiasán tudják véd- 
n i, ’s kik némelly harczhan lovagokat ’s ap- 
ródokat vertek agyon. Az én atyáin polgár, 
’s az ő jogai ’s szabadságai mint leányát en
gem is illetnek. Engem bátorságba helyezni 
az egész polgárság kötelessége. A’ városi 
helytartó mindenikünkért őrt áll. Reszkessen 
nagysád ! lovasai önt nem sokáig védhetik, 
ha az egész város esküdtei’ felhívására föl
kel, ha fölfegyverzetten jő, nagysádat szám
adásra vonják.“

„Daczolok velek, ’s törvényeiket lábbal 
tapodom. Azon kiviil nem is látott sen
k i, senki sem tudja, ki ragadt el téged, 
ki jöhet hát segítségedre ? Te az enyém 
vagy, neked az enyémnek kell lenned...“

„Tartózkodjék uram ! csókjai leányi be
csületemnek rágalmak ’s mocskok. Isten a’ 
bizonyságom, csak törvényes férjemé kívá
nok lenni, tartózkodjék, a’ boldogságos szűz
re , ’s minden szentekre, anyjára, lovagi be
csületére kényszerítem!“

„Az enyémnek kell lenned, — kiálta va
don a’ gróf — az enyémnek, ha bár . . . “

„Nem esdeklem a’ grófnak többé, sza- 
badítóim közelgetnek, liallja-e, a’ harangok 
kongnak, a’ vészharang pedig a’ rysseli fér
fiakat fölébreszti, ’s így a’ polgárság’ hatal
mában van.“

Estaniang kibocsátá őt karja közűi, mely- 
lyel átkarolá; önkénytelen aggás fogá el. 
Hallá a’ harangok’ lármáját, az útczán zajt 
vett észre, melly nőttön nőve lakához köze
ledett; fegyverzörgés élénkebben hangzók, 
fáklyák világíták meg a’ tágas helyet; házát 
körülkeríték.

Jutta az ablakhoz ment: „Látja a’ gróf e* 
fegyveres sokaságot, melly minden pillanatban 
növekszik’s egyenest ide tart? Nézze, kö
zépeit vannak az esküdtek, ott jő már a’ vá
rosi helytartó; ne bátorkodjék ellenük sze
gülni, ha életét szereti.“

„Nagyságos úr! — kiálta Giuseppe a’ 
szobába rohanva — mit tegyünk? A’ vér
nyom Gervais’ sebéből ide vezeté őket. Min
den ellenállás liiában volna; többen vannak 
kétezernél, ’s hailáui, mint fenyegetődnek, 
erdőtörvényüket akarják használatba venni , 
ha meg nem adjuk magunkat.“

„Mit értenek az alatt, Jutta ?“
,,A’ házat akarják felgyújtani, — felele 

ez nyugodtan — ’s nekünk a’ lángokban kell 
elvesznünk;“

„Mellyik tartományban vagyunk mi, hogy 
e’ parasztok fejeiket fölemelni merészük ? Ilá t 
nincs ez átkozott tájékon semmi úr, semmi 
parancsoló!“

„De mit tegyünk, nagyságos úr!“ véle- 
kedék Giuseppe. „Őrültség volna az egész 
városnak ellenállani akarni. Lássa nagysád , 
mint rendezik mag okát e’ dühösök zárt rendbe.“

A’ vészharang’ megkondulásánál ’s „fegy
verhez“ kiáltásnál, a’ fáklyák’ fényénél, mik 
csakhamar minden útczát megvilágítának, a’ 
fegyveres polgárok sorral, mint elérkeztek, 
zászlóik alá állának. Az esküdtek középeit 
voltak. Az egész csoport tele volt azon név
nélküli érzettel, miilyent erős lelkekben csak 
véres gyalázat gerjeszt. A’ városi-helytartó 
mellett álla Jutta’ atyja, korossága’ daczára 
is a’ többivel egészen .egyformán fölfegyver
kezve.

A’ városi helytartó az ajtóhoz egészen 
közel menve hangos szóval imígy kiálta:

„M i Ryssel város’ helytartója, a’ mi kegyelmes 
flandri grófunk’, ’s a’ jó Ryssel város’ esküdtei ’s 
polgársága’ nevében fel hívjuk kegyelmedet, Esta- 
niang lovag, grófL astic , tisztán és szűzen, mint el
rablóba kegyelmed, Leseur Juttának, a’ mi váro
sunk’ polgárnéjának, és Leseur polgár’ és mester’ 
leányának visszaadására; ha ezt ellenben cselekedni 
vonakodik kegyelmed, mi ő t, kezünkben fegyverrel, 
visszahozzuk, vagy kegyelmedet a’ lángokban elve
szítjük, a’ mi jó törvényünk szerin t!“

„Jő jö n , Jutta szűz! — monda Estaniang — én 
kegyedet úgy akarom visszaadni, mint elrablóm. Nincs 
más mód e’ gonosz kelepczéből szabadulni; volnánk 
csak a’ szabadban, meglátnók.... hanem i t t , e’ pór 
csapat ellen, bizony legjobb az embernek magát meg
adni.“

Leméne, Jutta ’s Giuseppe követék ö t, az ajtót 
k iny ittatá, mellyet lovasai elzártak , ’s a’ városi
helytartó elébe állván így szóla: „Uram! városi-hely
tartó! Én kegyelmednek e’ szüzet tisztán adom visz- 
sza , mint elhozám öt.“

„Úgy is kell, uram! Hallottátok! — kiálta a’ 
sokasághoz fordulva — Jutta polgárnő’ becsülete sér
tetlen maradt. Most uram ! Leseur mester, Jutta’ aty
ja  elleni vétekből megtisztítsd magadat; hanem a ’ 
polgárok’ részéröl még fogva marad kegyelmed, kik
nek közönségét egy szabad szűz leányban igen meg- 
sérté. Kegyelmed hát városunk’ nevében foglyom. 
Fegyverezzétek le ö t ! “

„De hisz én nemes vagyok és lovag, Franczia- 
ország’ királyától ide küldve . ..“

„Nincs kegyelmed követi czímmel felruházva; — 
kegyelmed azt hiszi, hogy lovag; de ha mindjárt a’ 
flandri gróf’ fia volna is ,  rablott kegyelmed ’s erő
szakot gyakorlott, ’s így csak polgári törvényszé
künk adhat kegyelmet. — Cselekedjetek, mint pa
rancsoltam, fegyverezzétek le ö t ! “

*
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Egy hét múlva , a’ vásártéren, gróf Lastíc Esta- 
niang’ feje bakókéz által esék le.

Jutta a’ Beguinklastromban mint apácza halt meg.
Perföldy.

M a g y a r  j á t é l e s s i n i  le ró n ilea .

Octob. 20. H a r m i n c z  év e g y  j á t é k o s ’ é l e 
t é b ő l .

Oct. 30. V a l l o m á s o k .
Oct.31. M o n t e c c h i  é s C a p u l e t t i  p á r t .  Dé

riné ma lépett fel utolszor Romeo’ szerepében. J á 
ték közben többször hivatott és egy nyomtatott vala- 
mivelis üdvezeltetett, mellyet alkalmasint csak szerző
je  fog verseknek tartani. Ha már akart valamit e- 
zen nyomtatvány’ készítője, megkérhetett volna magá
nál hgyesbet. Dérinének a’ magyar színészetben több 
érdeme van, mint azt olly szegény sorok kifejezhet
nék. Ő volt a’ magyar operának sok éveken át, mos
tohább időkben, mint a’ je len , csiiggedetlen ápolója, 
fenntartója. És sókan , kiket ma gyönyörrel látunk 
a’ színpadon, az ö példájára buzdultak fel, az ő nyo
main léptek a’ magyar szinészeti örömekkel és ke
servekkel gazdag pályára, ’s az ő bucsúzása egy te
hetséggel biró alkalmi költőnek jó  tárgy fogott vala 
lenni. * *

Novemb. 1. P e l e s k e i  n ó t á r i u s .  Az előadás
ra  nézve jobbára azok észrevételeink, mik előbb, ’s 
óhajtásunk, hogy e’ kedvességet nyert színdarabot, 
mennyire lehet, színészeink, szorgalom által emelni 
ügyekezzenek inkább, mint csökkenteni. Az illyen 
darabnál is mellőzhetlen feltétel marad, a’ szerepet 
jó l tudni. Múltkori bírálatunkban azon igazítást tesz- 
szük a’ darab’ meséjére nézve, hogy előbb a’ haramia 
jelenet jő ’s azután a’ juhásztanya; továbbá, hogy 
Gvadányiból a’ fő characteren kivűl csak annyi van 
véve, hogy Zajtay Pestre megy janitorságért ’s bi
kákkal ’s vasas németekkel vesződik útjában. Né
zők nagy számmal.

Nov. 2. A’ színház zárva.
Nov. 3. B e n y o v s z k y .  A’ műről már elmon- 

dók Ítéletünket. Az előadás a’ jobbak közé számít
ható , különösen kedves alakká varázsolta Leudvayué 
Afanaziát; Lendvay igen csinos Benyovszky volt ’s 
megmeutlietetlen szerepét, igen helyesen, minden zaj 
nélkül vitte, melly ez által kevesbbé bántó, mint kü
lönben. Stefanovot Bartha sok érővel adó. F*.

Nov. 4. T é k o z l ó .  — A’ franczia chevalierből 
igen helyesen Bitter von Berg lett;  de László csak 
az volt most is , mi a’ minap. Neki a’ német szív
bélyeg’ azon vonásait kellett volna, a’ szerep’ ren
deltetéséhez képest, torzítani, mellyek arra leginkább 
alkalmasok, a' zaj közti is magába szálló elvontságot 
és é rzelgést, ’s ezeket arczbeszéd és hanggal 
kiemelni; de e’ mellett 's minden alfectált beszéd 
mellett is az é r  t e 1 m e s s é g r  e ügyelni. Mit ér ne
künk a’ világ’ legjobb szerepe ’s legjobb játéka , ha 
feszített figyelmünk mellett is nagy iigygyel bajjal 
alig értjük ötöd részét a’ mondottaknak ? — Lendvay 
(Vízi-Flottwell) az első két felvonásban jobb volt 
Éáncsynál, ő jobban mozog parketteken, ’s a’ noblesst 
nem a ’ lábak’ csoszogásába helyezteti; de a’ harma
dikban emezjobban előtüntette nemes természetét az el
nyűtt köntösből is , ’s benne valami tiszteletet parancsoló 
volt, mi Lendvay’ leverettségében egészen hiányzott.

— Szerdahelyi (Bálint) bensőbb volt, mint először, 
’s nevezetesen azon jelenetben, hol régi jó ura fe
lett feleségével összekoczczan, kijeleltebb a’ küzdés, 
valóbb az indulat’ hullámzása. Sokszori taps jutal
mazta e’ szorgalmas színész’ iparkodásait. S . F .

Nov. 5. XII. Ká r o l y  Rügen’ s z i ge t én .

E g y v e l e g .

A ’ nagy sors-sassim. — Az angol status-lot- 
teria huzaték, mellynek fő sorsa most száz ezer font 
sterlinget vagy is mintegy egy miliő pengő forintot 
nyer. Minden sors kijött már, kettőt kivéve, mellyek’ 
egyike a’ fő nyereséget kapja meg, a’ másik semmit. 
Ekkor egy angol igy kiálta a’ húzókhoz : „M egáll
jaink !“  És azt nyilvánító k i,  hogy a’ két sors kö
zűi az egyik az övé,  ’s kéré , nevezzék meg neki 
a ’ mégnem húzott másik sors’ tulajdonosát, hogy ő 
ennek ajánlatot tehessen , mi szerint a’ húzást mel
lőzzék el ’s a’ fő nyereségen osztozzanak. A’ jelen 
volt fő gyűjtők fölüték jegyzékeiket, mellyek szerint 
a’ másik sors’ tulajdonosa egy bécsi banquier volt. 
Az angol kéré a’ lottena-igazgatóságot, hagyjon föl 
addig a’ húzással, míg a’ banquier-nek megteszi az 
ajánlatot. Kérése teljesült; ő pedig sietve utazott 
Bécsbe, osztási tervével. A’ banquier nyugottan hall
gató az ajánlást, sajnálkozott az angolon, hogy olly 
alkalmatlanságot szerze magának ’s kinyilatkoztató, 
hogy a’ lotteria’ útjába állani annyi, mint szerencsé
jé t elrontani. Törvényes nyilatkozást állíta tehát elő, 
hogy ő a’ lotteria’ rendes tovább húzását kívánja ’á 
ezzel haza küldé az angolt. A’ lotteria huzaték ’s 
a’ so rs , bár többnyire az angolnak kívánták, a’ 
bauquiert találta. Az angol nem csak az ötveu 
ezer font sterlingtől esett e l , hanem az elveszett úti 
költségen kivúl a’ késedelmezés’ kamatjait is meg 
kellett a’ rendes liuzási naptól fogva fizetnie.

Jules Janin, a’ Journal des Debats’ hires 
feuilletonlstája utolsó olaszországi útjában történetből 
két sorsot kapott egy lotteriához, mellyben egy Lucca 
melletti kastély jálszaték ki. Sem számára , sem a ’ 
kastélyra nem gondolt, midőn egyszerre azon hivata
los jelentést veszi, hogy a’ várat megnyerte. A’ ,,Laz- 
zarini“ villa, mint hallatszik, többet ér 150 ezer 
franknál ’s birtokosára nemességet is ruház.

Fater Knfantin. Egy franczia hírlap azt be
széli, hogy a ’ st. simouisták’ főnöke, Pater Enfantin, 
postamester lett a’ Parisból Lyonba vivő utón. Hozzá 
adja még, hogy szorult állapotban van, ’s hogy haj
dani hitsorsosai évenkénti segedelinezésre egyesültek 
számára. ’

Béranger enilékpénzt kap. A’ toursi tu
dományos társaság azt határozó, hogy a’ Párisba el
távozó Béranger költőt arany emlékpénzzel tisztelje 
meg, mellynek becse 2000 frank. Egyik oldalán a’ 
költő nevét birandja e’ kö r-irással: Tout pour la pa- 
trie (mindent a’ hazáért) és még Toursba való jöve
telének ’s eltávozásának idejét. A’ másik oldalon ez 
állam i: Les citoyeus de la vilié de Tours (Tours vá
rosának polgárai). — Béranger, mint tudva van, jó 
ideig egy mezei házban lakott, Tours mellett, legmé
lyebb elvonultságban ’s most barátai’ legnagyobb ké
résére tér Párisba vissza.

SOP Az 1. számmíl és itt adott félívekkel telik ki a’ 3í). szám.

A* A thenaeum bol hetenkent k é tsz e r , úgymint csütörtökön és vasárnap , je lenik meg egy egy ív  ; társából > a* FigyelmezSből. minden 
kedden egy ív. A ra a ' kettőnek helyben k ihordással, 5 ft. cp . 5 p o s tá n , nyom tato tt boríték alatt 5 ft. 48 kr. ep. Velinpéldányok félevenként 
k á t fo r in tu l drágábbak. Évnegyedenként ia vá ltha tn i példányt g  f. 30  és poalán 3 fton . K iadó hivatal P esten , Zöldfa u tcza , «67. alánt.

Syomatik Budán« a’ magyar királyi egyelem’ betűivel
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második fé lév . J*cst, novem ber’ 11. 1 8 3 § . 4 0 . szám.

Variálom : A’ magyar nyelv’ tájbeszéde’ ügyében (M ézfalvi). — További sürgetés a’ hegei is mus’ tárgyá
ban (**•). — Szívem (Suj ánszky). — Búcsú (Beöthy Zsigmond). — A’ két Poscari (Lugossy). 
— Magyar játékszíni krónika f2 5 . és Beöthy Zs.~). — Gondolatparányok (Lépey). — Egyveleg.

4 ’ m agyar nyelv ’ tá jbeszéde ’
ügyében.

Tornába, édes hazánk’ egy igen gyö
nyörű tá já ra  rendelvén hivatalom engem et, 
egy olly tá jra , mellynek népe eredetét az 
ősz régiségé tisztes korába fe lv ih e ti, nem ok 
nélkül lett szembetűnővé előttem a ’ m agyar 
igék’ harmadik szem élye’ használatának más 
m egyéktőli különözése. E ’ kis és kies megye 
ugyan is egy a’ legrégiebbek közül, mit e- 
léggé bizonyít a ’ benne fekvő tornai és torna
újfalui egyházak’ belső falain ta láltató  rég i 
gotli írások’ foglalatja, mellyek közűi az utóbbi 
Zaban D iénes nádor’ idejében a ’ XIII. szá
zadban k észü lt, mint a ’ fölírás m utatja , ke
zeskednek továbbá tős gyökeres m agyarsá
gáról ellentől v íhatlan , sőt több helyen já r- 
hatlan b érczekkel, sziklaiiregekkel ’s boltok
kal gazdag vidékei is, mellyek még a ’ rémítő 
ta tárfu tás után i s , mint biztos menekvő hely 
a ’ vészt szerencsésen kikerült eredeti m agya
rokat adhattak vissza az elpusztult honnak. 
Nem föl sem vevést te h á t, hanem komoly 
megfontolást érdemel tájbeszédének némi kii- 
lönzése, annál inkább, minthogy e’ kiilönözés 
több m ás megyékben is p. o. Borsod’ felső

részében , Szabolcsban, Gömör’ nagyobb vi
dékén, Somogybán szinte divatozik. E ’ kiilön- 
zés, mint már einlítém, áll a ’ magyar cselekvő 
igék’ harmadik személyének egyszerű ’s kur
tított kiejtésében, íg y : ,ad i, lopi, kapi, lá t i ,  
mondi, szóri* stb. Én eme’ beszédkiejtést nem 
csakhogy lielyhehagyom , sőt egyedül ezt 
tartom  helyesnek és eredetinek. A’ m agyar 
nyelv mint eredeti ’s keleti a’ keleti nyelvek
kel rokon. A’ Körösi Csornához hasonló tu
dós nyelvbuvárok, kik több keleti nyelvekkel 
ism eretesek, minden keleti nyelvekkel roko- 
nosítni akarják. Én azonban, ki ezek közül 
csak a ’ zsidót ismerem ném ileg, csak ezzeli 
rokonságát tudom, mint melylyel szinte egye
zik etym usaiban, két nyelv’ atyafiságát nem 
egyes szavak’ ’s nevek’ hasonlatossága, hanem 
a’ nyelv’ belső term észetének egyezése mu
tatván. E ’ tekintetben a ’ zsidó is rokon a’ 
magyarral. A’ m agyarnak is mint a ’ zsidónak 
csak három eredeti ideje van: m ú lt, jelen  ’s 
jö v ő ; genitivusa egyiknek s in cs , aceusati- 
vusa ’s articulusa mindkettőnek ugyan az , 
ragasztékaik ugyan azok, főnevei igéktől 
szárm aznak, igéik’ törzsöké a ’ rosszúl úgy 
nevezett harmadik személy, ’s többnyire három 
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gyökbetűből áll, p. o. a’ zsidóban •’S? •'»^“’9? 
(dabar, samar, aznar) a’ magyarban adi, láti, 
üti stb. A’ magyar nyelvnek eredetileg talán 
harmadik személye nem is volt, mint szinte 
a’ zsidónak ’s czigánynak, mit Kóris János 
olaszi lelkiőr, ki e’ nyelvben já r ta s , bizo
nyít. — A’ keletiek’ barátságossága nem is 
engedte meg, hogy valakit megkendezzenek, 
— ők mindenkit t e-vel szólítottak; a’ czigány 
ma is úgy beszél, a’ zsidóban sincs tulajdon
képen harmadik személy, mert ha volna, adna 
annak, szinte mint a’ többi személyeknek ge
nust, és csak arra való törzsök volt mint 
legrövidebb, hogy a’ többieket ettől származ
tassa. A’ magyarban is eredetileg csak illy en
nek nézem én a’ harmadik személyt 1). Csak 
akkor kezdé a’ magyar is használni a’ harma
dik személyt kendezésre, midőn a’ nyugoti 
népekhez csínosodván kényteleníttetett azt 
használni, csupa csinos divatból, azért yan 
annyi bajunk a’ német S ie  kitételével; még 
mind eddig is nem egészen tetszhetvén akár 
a’ K e g y e d ,  akár az Ön. — A’ most több 
helyeken használt a d j a ,  l á t j a ,  h a l l j a  
nem egy szó,  hanem annyi, mintha monda
nánk: a d i a’, l á t i  a’, h a l l i  a’, vagy az, 
vagy ő; a d j á k :  a d i  ők,  mint ez a’ hatá
rozatlan módban, midőn mutatást akarunk je
lenteni, megtörténik íg y : l á t n i o k ,  adni a ,  
így származott a’ tornai dialectus’ harmadik 
személyétől az első ’s második személy is 
így : 1 á t i , e in , om , mintha mondaná : 1 á t i  
e n y é m ,  l á t o d ,  l á t i  ed ,  l á t i  t e  ed. 2) 
A’ gyengébb magában hangzóéi igékben most

’) Ha egészen visszamegyünk a’ nyelv’ ereiletéré, hi
hetőleg nem volt sem első, sem második, sem har
madik személy; mert mindezek, mint már kimu
tatva van , a’ személyes névmássali összeolvadás
ból erednek. Azonban hogy az egyszerű harmadik 
személy mindennek törzsöké ’s hogy minden innen 
származik, azt nyelvünk is mutatja; de a’ be
széd’ természetéből is következik ; mert a’ beszélő 
ember különböztető tehetségénél fogva magán ’s 
azokon kivül, kiket egyenes megszólítás által 
maga után másodiknak nézett, minden egyebet a’ 
világon valami harmadiknak (személynek csak gram
matical szokásnál fogva mondatik) osztályozott. ’S 
ha ez társalkodásában talán sokáig nem divatozott 
is f, de elbeszéléseiben bizonyosan. Sőt tán nem 
hibázunk , ha azt állítjuk , hogy még az első má
sodik személyt is csak ennek segítségével volt ké
pes gondolni: Élünk p. o. él-műnk-ből állott ösz- 
sze, mintha mondta volna: az a’ ki él, műnk, vagy 
mi vagyunk. V .

2) A’ l á t o m  nem l á t i  emből  származott, hanem 
l á t - e i u  (én)—böl; a’ l á t i  már maga is szárma
zék , ebből: lát-ü (ő) ’s utóbb elváltozva lát-i.

r.

is így van ez : s z e r e t i ,  ü t i 1) és nem s z e 
r e t j e ,  i i t j e :  ismét újabb bizonyság, hogy 
csak a’ divat’ kénytelensége vitte erre a’ ma
gyart, mert ugyan csak Tornában hallottam 
illyeket némelly divatszellemű parasztoktól: 
úgy-e szeretje a’ tens’ asszony, lefektetje az 
úrflt stb. Ezen kurtított harmadik személy’ 
használatát annál inkább hajlom helyesebbnek 
tartani, mivel így a’ jelentő és foglaló mód 
közti lesz megismértető különbség, mi eddig 
nincs. Ad j a ,  l á t j a ,  jelentő mód is foglaló 
mód is ; így pedig a’jelentő mód lenne: adi ,  
l á t i ,  a’ foglaló pedig a d j a ,  l á t j a ,  nem u- 
gyan a’ felebb érintett 1 á t j  a’, a d i a’, ha
nem már a’ parancsoló módtól, melly adj ,  
származott óhajtó mód. Kívánnám hát, vajha 
ez egyszerű beszédmód lábra kapna , vagy ha 
kívánásom nem tetszenék, grammatice meg- 
ezáfoltatnék. —  M ésfa ivi.

T o v á b b i  s ü r g e t é s  <** h e g e l i s m u s ’
tárgyában.

Előadván Warga János a’ múlt évi Fi
gyelni.’ II. félévi 25d. számában Hegel’ ér
telmét, Sclialler’ és saját nézetei szerint: mi, 
ez előadásra, az Athen, f. évi 21 d. sz. követ
kező nehézségeinket tettük ki, fölszólítván 
egyszersmind barátságosan Hegelt követő 
honijainkat, hogy azokat eloszlatni, ’s így 
velünk is, a’ Hegel’ .elmeszüleményei’ becsét 
elismertetni szíveskednének:

1. Mi az a’ közvetlen VAN, mellyen kezdve 
Hegel a’ lényegen, és fogalmon fölfelé mozogva e- 
melkedik, az általános gondolat-határozásokra? Lé- 
nyeg-e a z , vagy fogalom? vagy lényeg is , fogalom 
is egyszersmind ? vagy sem nem lényeg, sem nem fo
galom ?

2. Hol vette magát ez a’ közvetlen VAN, melly- 
nek nemcsak létét, hanem szükséges letét is kétség
kívül képes e’ szükségképent ismereteket alapító tu
domány megmutatni ?

3. Csupán dialecticus közvetítéssel hogy állhat— 
elő a’ természet ?

4. Micsoda elveken alapúi az Aristoteles’ dialecti- 
cájáuak lényeges átváltoztatása?

Kérelmünkre, az Athen.’ mult félévi 46. 
és 49. sz. szíves volt Warga János egy nyi
latkozást közleni, melly ben említett neliézsér * i

*) Ebben az értekezőnek tökéletesen igaza van. Az ősi 
igeragozás bizonyosan így volt: ad-i, vág-i vala
mint szeret-i, iit-i, ’s a ’ l á t j a ,  v á g j a  (a’ je 
lentő módban) csak úgy eredhetett, mint a’ hibás
i n n y a a’ helyes i n n i  helyett. V ,
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m iM  eloszlatni itrjcW ll Ve mivel azo
kat, IUJ Italom ! el nem o s a i a u i a i u » n a g y  o -  

liajtással vártuk mind eddig-, ha akadna va
laki, ki a’ csomót nálánál szerencsésekben 
föloldaná. Minthogy azonban ez, mind eddig 
nem történt *): a’ hallgatás által W. ár’ nyi
latkozásában , Hegelt követő többi honfiain
kat is, megnyugodni, vele e’ részben egyet 
érteni, ’s őt talán képviselőjüknek is elis
merni vélvén: észrevételeinket arra, magun
kat a’ kitett kérdésekhez, ’s az azokra nyert 
feleletekhez tartván, rövideden előterjeszteni 
tovább nem késünk. **)

I.
,,A’ közvetlen VAN“ — mond W. úr — 

sem nem l é n y  (mert, nyilatkozásában a’ lé 
n y e g e t ,  l é n y n y e l  (er.s) kívánja fölcse
réltetni), sem nem fogalom, hanem fogalommá 
fejlhetik elvont belső határozásainak kikere
sése ’s viszonyítása által.“

A’ VAN tehát nem l é n y  — és annak 
még is belső határozásai? Hiszen a’ mi nem 
lény,  annak, az ősz logicának e’ sarkalatos 
állítmánya szerint: non  e n t i s  n u l l a  
s u n t  p r a e d i c a t a ,  mellynek igazságát, 
mind a’ mellett is, hogy ama’ logica’ becse 
Hegel előtt igen leszállóit ***) talán W. úr 
sem tagadandja : sem külső, sem belső hatá
rozásai nem lehetnek. Különben, ha annak, a’ 
mi nem lény, bár minemű határozásai csak
ugyan lehetnek: úgy valóban könnyen meg
éghetik, mit a’ misologus Csaplovics’ kába 
embere Spanyol P é t e r  állított: hogy a’ s e n- 
k i és s emmi  egy zsákban egymást megha
rapják.

,,A’ VAN“ — mond tovább W. nr — 
„ =  Minden; és, Minden =  VAN. A’ VAN 
— tárgy.“ Hogy esik már, hogy, például, az

*) Midőn e’ czikkely Íratott , Szereralei úré (Hegel 
a’ mint van) az Ath. 26. számában még nem jelent 
vala meg. Szerk.

**) Mellesleg megjegyezzük, mikép W . úr nehézsé
geinket 3 pont alá kívánta szorítani, kétségkívül, 
hogy e’ tekintetben is Hegelhez hű legyen; ki a’ 
hármas számban mennyire gyönyörködjék : a’ töb
bek között Encyclopaediája szinte a’ nevetségig 
szembeszökőig m utatja; mellyben, noha sok 
helyen igazán kínosan bírja a’ t r  i a s t kiková
csolni; de azért annak meg kell lenni még is , — 
bizonyosan, mivel: o m n e  t r i n u m  p e r f e c t  um. 
így aztán , igaz i s , hogy Encyclopaediája való
ban derék:

D re id re iilie im a J  g e d re ite s , und dreim al d re id re ili-  
ges p r e id r e i .

***) Die objective Logik v. Hegel. Berlin 1833. 1. Th.
S. 38.

ember =  VAN =  tárgy,és még sem lény;
UeleU a- 7 2 0 . h asáV o n , svyv ü ”> , tv’ l á n y  t
W. úr t á r g y n a k  mondja? Hiszen régi a- 
xioma: q u a e  c o n v e n i u n t  u n i  t é r t i o ,  
c o n v e n i i i n t  e t i a m i n t e r  se -  az a- 
xioma pedig csaknem megy ki a’ divatból?

Mi tehát itt valóságos ellenmondást bá
torkodunk látni. De jaj ! megfeledkezénk, az 
ellenmondásokat megemészteni nem biró gyá
vákra mi sújtó ítélet mennydörög Hegel’ tri- 
posából:

W as fur erbärm liche G eberden!
U nd ih r  w o llt P h ilosophen w erden? —•
P ie  P h ilo soph ie , d ie  is t  das H arte ,
K eine  Schärfe b le ib t da ohne S charte:
M üsst euern 'W iederspruch ertragen,
Oder ganz der P h ilosophie  entsagen.

„Az ember belső határozásainak köre, melly 
szerint az ember gondolkozik, érez, kíván, 
és ezek szerint mutatván tetteit, lelki hatá
sai vannak: ez az ember l é n y e “ mond W. 
úr. Igaz, hogy az embernek minden feltűnő 
küljegyei, a’ különböző szín, termet stb. az 
ember’ lényegére (essentia) nem, de az e- 
gyeseknek lényére minden esetre tartoznak. 
Az anyag, a’ test pedig, bár feltűnő kiiljegye 
legyen az embernek, mikép ne tartozzék az 
ember’ lényegére, annyival inkább lényére— 
ha csak az embert csupa szellemi lénynyé nem 
teszsziik — át látni nem lehet. Hiszen, a’ 
mennyiben a’ Hegel’ munkáiba, egykor más
kor már mi is bele pillantottunk, maga He
gel e’ tárgyban így ítél*): Das Wesen muss 
e r s c h e i n e n .  Sein Scheinen in ihm ist das“ 
Aufheben seiner zur Unmittelbarkeit, welche 
als Reflexion =  in == sich so B e s t e h e n  
(Materie) ist, als die Form,  Reflexion =  in 
=  Anderes, s i c h  a u f h e b e n d e s  Bestehen 
ist. Das Scheinen ist die Bestimmung, wo
durch das Wesen nicht Seyn, sondern W e
sen ist, und das entwickelte Scheinen ist 
die Erscheinung. Das Wesen ist daher nicht 
h i n t e r  oder j e n s e i t s  der Erscheinung, 
sondern dadurch, dass das Wesen es ist, 
welches existirt, ist die Existenz Erschei
nung. — E n c y c l o p a e d i c  de r  p h i l o s o 
p h i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n .  Heidelberg 
1830. §. 131.

*) Eredetiben adjuk Hegel’ szavait, részint hogy 
valamikép hűtlen fordítással ne vádoltassunk, ré
szint mivel nyelvunket — mellyen pedig nincs e- 
gészséges gondolat, mellyet kiadni ne lehessen 
— Hegelnek nem minden gondolati állják.
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D er S c h e in  w as war* e r ,  dem  das W e s e n  fe h l te  ?
D as W e s e n  w a r ’ es, w e n n  es n ic h t  e rs c h ie n e  ?

Geschichte der letzten Systeme der Philoso
phie in Deutschland, von K a n t  his He  frei. 
Berlin 1838. 2. Bd. S. 737, von M i c h e l e t .

Ez eddig' elég haj, mert ha az alap inog, 
az épület erős nem lehet; — ha az ajtón he 
nem léphetünk, helül hiúban van tágasság. 
De nagyobb az, hogy mi kétkedünk, hogy a’ 
dicsöűlt, a’ VANon azt értette volna, mitW. 
úr szeretne. Mi azon VANban, még is vala
mi mást, valami különösebbet, ’s többet saj- 
dítunk, ’s engedjen meg W. úr, ha azon gya
núnkat nyilvánítjuk itt,  mikép valamint e’ 
tárgyban: úgy áltáljában (hogy saját ked
velt szavával éljünk) aligha jól l e s t e  k i  
Hegel’ értelmét, ’s nyilatkozása aligha He
gel’ értelmével csak valami részben is rokon. 
Sajdításunk ’s gyanúnk’ igazolására csak egy 
helyet emelünk ki Hegelből a’ VANról. 
„ Se yn ,  r e i n e s  Seyn .  In seiner unbe
stimmten Unmittelbarkeit ist es nur sich 
selbst gleich, und auch nicht ungleich gegen 
Anderes, hat keine Verschiedenheit inner
halb seiner, noch nach Aussen. Durch ir
gend eine Bestimmung oder Inhalt, der in 
ihm unterschieden, oder wodurch es als un
terschieden von einem Anderen gesetzt wür
de, würde es nicht in seiner Reinheit fest
gehalten. Es ist die reine Unbestimmtheit 
und Leere. — Es ist n i c h t s  in ihm anzu
schauen, wenn von Anschauen hier gespro
chen werden kann; oder es ist nur diess 
leine, leere Anschauen selbst. Es ist eben so 
wenig etwas in ihm zu denken, oder es ist 
ebenso nur diess leere Denken. Das Seyn, 
das unbestimmte Unmittelbare ist in der That 
N i c h t s ,  und nicht mehr, noch weniger als 
Nichts.“ Obj ec t .  Logi k .  I. 77. 78. M árW . 
úr szerint a’ VAN — minden. De h á ta ’ mi n
den  oily valami csoda, mellyben sem érze- 
n i , sem gondolni semmit nem lehet ? melly- 
nek nincs semmi tartalma ? Hát a’ Minden =  
Semmi ? Igaz, hogy ha a’ VAN nem lény, 
mint W. úr mondja: úgy =  Semmi; ’s e’ 
tekintetben igaz, hogy értelme a’ Hegelével 
összevág: de azt W. úr aligha megengedi, 
hogy a’ VAN =  Semmi, ’s nem liiszszük, 
hogy Fausttal maga is így szólana:

N ur im m er z u ! w ir  w o lle n  es e rg rü n d e n  ;
I n  e in em  N i c h t s  ho ff’ ic h  das A  11 zu  finden .

Nem hiszszük, mert ezen Sideroxylonnak: 
M i n d e n  => Se mmi ,  megértésére még a’

S i e u r  de  Mo n  s’ d i a l e k t i s c h e  Sext -  
e s s e n z  d e s  v i e r t e n  T l i e i l s  vom 
N i c h t s  cziinű épületes munkája sem lenne 
kielégítő.

Ha ezekre visszatekintünk, láthatjuk, 
hogy a’ VANlioz még is nem épen olly szük
ségtelen, mint W. úr gondolja, valami külö
nös fogalmat kötni; ’s az ezt kifejteni tö
rekvőnek, ad iSa P̂ oSog *), ida níjS^aa, bizta
tásul legalább nem épen helyén kívül való. 
— D a s  r e i n e  S e y n  m a c h t  den  An
f a n g ,  mond Hegel Encyclop. §. 86. — Nem 
lehet tehát ezen olly könnyen túl ugrani, ’s 
azt mondani, hogy a’ VAN, mind az, mi e- 
lőttünk a’ gondolkodási, testi, és szellemi 
világban feltűnik, hogy a’ VAN =  Minden.

II.
Nyilatkozásában W. úr a’ VANról úgy 

nyilatkozván, hogy az =  Minden, most már 
e’ kérdés: hol vette magát a’ közvetlen 
VAN? ide menne ki: hol vette magát, vagy 
is hogy állott elő a’ Minden , — a’ világ ?

Ezen kérdésre W. úr egy igét sem fe
lel. Igaz is, hogy e’ kérdés ollyan, mellyre 
még tudomásunk, ’s Ítéletünk szerint soha 
egy philosoplms i s , az okosságot kielégítö- 
leg meg nem felelt; ’s tessék bár valaki e- 
lőtt különösnek, ’s dicső lelkünk isteni ere- 
jéhezi törpe bizodalmatlanságnak állításunk: 
bátran kimondjuk még is , mikép a’ v ilág , 
és annak oka, a’ teremtmény, és a’ teremtő 
közötti nyílás olly iszonyú mély és széles, 
hogy azon csak a’ tehetetlenségéről megfe
lejtkezett vakmerőséggel párosult esztelen- 
ség üthet magának tündér, ’s őt csak agy
rémek’ országába vezethető hidat. Ugyan
ezért megvalljuk, mikép az említett kérdést 
feltenni, kivált kielégítő felelet’ nyerheté^e’ 
reménye’ alatt senkinek nem is mérnök. Mi
vel mindazáltal a’ Hegel’ philosophiája, mind 
azt a’ mi valósággal van, a’ természeti szint
úgy mint a’ szellemi világban, a’ maga szük
ségességében felfogó, ’s kimutató ; mindent, 
kivétel nélkül, mint szükséges eredményt 
megtaláló, szóval minden titkot megfejtő phi- 
losophia: valóban szerettük volna legalább 
látni, hogy e’ tárgyban is, mit, ’s mennyit 
teljesíthet. W. úr ugyan, a’ Schaller’ mun
kája’ ismertetésében, azt mondja, hogy a’

*) Nem ZíoJos, mert így majd semmit sem jelen- 
teud.
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Hegel’ pliilosophiája „ t á v o l  v a n  mi n d e n  
t e r e m t é s i  1) ib e 1 ő d é s 181.“ Mi pedig 
úgy ítélünk, hogy a’ ki a’ teremtés előtti 
dolgokról annyit tud mint Hegel: alkalma
sint legjobban megbízathatnék az abban is, 
hogy a’ teremtés’ történetét beszélje el. A’ 
Hegel’ logieája ugyan is három jókora da
rab , ’s erről saját szavai ezek: „Die Logik 
ist System der reinen Vernunft, das Reich 
des reinen Gedankens, — das Reich der 
Schatten. — Dieses Reich is die Wahrheit 
selbst, wie sie ohne Hülle an sich selbst 
ist, man könnte sagen, dieser Inhalt ist d ie  
D a r s t e l l u n g  G o t t e s ,  w i e  e r  in 
s e i n e m  e w i g e n  W e s e n ,  v o r  d e r  
E r s c h a f f u n g  de r  N a t u r ,  u nd  e i n e s  
e n d l i c h e n  G e i s t e s  i s t .  Object. Log. 
I. 35, 36, 47.

(Folytatása következik.)

S z i v e  m.

Szívem’ ki még nem ismeré, 
Tekintse belsejét,
Szent tárgyakat fog lelni benn 
Égő szerelmimét.

A’ jobb felen rendítlenül 
Áll szírt gyanánt a’ hon, 
lteá borúja bánatot,
Gyönyört derűje von.

Az élet’ habzó tengerén 
Vezér szövétnekem,
A’ sors’ csapási közt csak ő 
Világít énnekem.

’S a’ bal felen, kivalljam-e ?
Az ég’ egy angyala 
Helyet vigasztalásomul 
Örökre foglala.

Arczán, kelet virányinak 
Rózsái fejlenek,
És fiirti hó nyakán arany 
Habokban lengenek.

Ha fény-szemével széttekint 
A’ bú eltávozik,
’S a’ legsötétebb éjszaka 
Hajnalra változik. —

’S egész szívemnek teljiből 
Imádom istenem’!
Ő az, ki hű kebelt ’s dicső 
Hazát adott nekem.

Sujánsxleg.

B  t i  c  s  ti.
O ctober’ 18d. 1838* \'

Ha elborita a’ gond fátyoléval,
’S kietlen lön előttem a’ v ilág : 
Virágkertembe léptem, ’s földerítő 
Lelkem’ borúját egy pár szép virág.
’S  e’ két virág barátság ’s szerelem, 
Emlény ’s rózsában őket képzelem.

Hajnal pirúlt, de ő virágaimra 
Nem hinté most újító esepjeit;
’S miért borítja még is enyhe harmat 
Emlényem ’s rózsám’ nyíló kelyheit? 
Isten veled, barátság ’s szerelem.: 
Virágitokra oh, én, könnyezem!

lie lit híj Xsigtnond.

jV  h é t  F o s c a r i .
— — — — I l i in k  you  a  few  ja ilo rs  
S h a l l  p u t m e from  m y  p a th  ? G iv e  m e, th e n , w ay  ; 
T h a t  is  th e  D oge’s P a lace .

B Y RO N .

Ki nem ismeri Byron’ híresztelt szomorú- 
játékát „the two Foscari“ ? Úgy vélem, nem 
lesz unalmatokra, ha egyszerű vázlatát adom 
azon érdekes eseményeknek, mellyeken e’ 
színmű alapúi, a’mint azokat egykorú velen- 
czei történetíróknál előadva találtam.

Francesco Foscari éltének ötvenegyedik 
évében tlogei méltóságra emeltetvén, eljutott 
a’ dicsőség’ azon fénypontjára, mellyné.l ma
gasabbra egy velenczei’ nagyravágyása nem 
hághat. Századok óta az aranyzott könyvben 
ragyogó nemes családnév, mellyre ő a’ köz
társaságnak tett liű szolgálatival újabb fényt 
árasztott, tetemes vagyon, rettenthetlen bá
torság ’s négy lelkes flak, kik atyjok’ magas 
szellemét örökleni látszottak, az újonnan vá
lasztott dogét irigylés’ tárgyává tevék Velen- 
cze’ nemessége előtt. Azonban nyolcz rövid 
év alatt hármát fiainak véletlen halál ragadta 
el, ’s ez vala kezdete a’ Foscari házat fenye
gető zivatarnak. Bár nagy vala e’ csapás, 
melly az agg törzsökű családfát szintén ki
száradással fenyegető, ’s a’ dogé’ ellenségeit 
szép reményekkel bíztatá: még is sok eszten
dőkig nem bátorkodtak munkába venni a’ szi
lárd lelkű férfiú’ teljes megbuktatására czélzó 
terveiket. A’ szembetűnő hadi szerencse, melly 
az ő kormánya alatt Bresciát, Bergamót, Ra- 
vennát ’s Lombárd’ nagy részét a’ köztársa
sághoz csatolá, darab ideig elnyomta ugyan 
az irigység’ és ellenséges indulatok’ hangját, 
de azt végkép el nem némítliatá.
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A’ Foscarik’ legdiihösebb ellenségei kö
zül egy volt Jacopo Loredano. Ennek atyja 
Piero és nagybátyja Marco, egykor hatalmas 
vetélytársai Francesconak, egyik a’ másik 
után hirtelen, és olly körülmények közt hal
tak el, mellyek sokakban gyanút gerjeszté- 
nek, mintha a’ dogé’ méregkelyhe ölte volna 
el őket. E’ sötét gyanúra, lelkében keserű 
boszuállás’ indulatát táplálva, Jacopo Lore
dano kereskedői jegyzőkönyvében halálos szá
madást nyitott meg nagy ellenségével, iszo
nyú adósságban marasztalván el őt atyja’ és 
nagybátyja’ halálokért. Tulnan egy lapot tisz
tán hagyott, rövid időn, mint esküvé, bor
zasztókig betöltendőt. E’ vérszámadást a’ 
Foscarikkal lerovatni lön ezentúl Loredano’ 
éltének legfőbb feladata; ’s miután a’ tízek’ 
tanácsának tagjává választaték, nem is hi
ányzott az alkalom, hogy adósait tartozások’ 
lefizetésére szorítsa.

1445ben kezdődött a’ számolás. Bevilac- 
tftia, florenczi száműzött, hihetőleg a’Fosca
rik’ ellenségeitől kibérletve, hazaárulással 
vádolta a’ magas signoria előtt Jacopo Fosca- 
rit, a’dogé’ életben maradt fiát, mint ki Filippo 
Yiscontitól, Milano’ lierczegétől, titkon aján
dékokat fogadott el. Magas rangja és hely
zete nem védhették a’ vádlottat azon borzasztó 
bánás ellen, melly Velenczében, a’ tüzes bol
tok’, kaszatömlüczök’ ’s ólomtetők’ iszonyú 
hazájában a’ kormányrabokra várakozik. A’ 
dogé’ fia’, szintúgy minta’ legelvetemedettebb 
szolga, kérdőre vonaték ’s hágcsóra feszít- 
teték. Bár a’ kínzások semmi vallomást tőle 
ki nem csikarhattak: a’ törvényszék által bű
nösnek nyilatkoztatott, ’s Napoli di Romániá
ban holíiglani száműzetésre kárhoztatott. ’S 
az atyának kelle ez ítéletet felette kimondani 
’s teljesedésbe hozni! Azonban alig mehetett 
Triestig a’ szerencsétlen, midőn, kiállott 
szenvedései’ következésében, beteg ágyba e- 
sett. A’ velenczei kormány nagy nehezen 
hagyta magát az atya’ esdeklései által any- 
nyira lágyíttatni, hogy száműzetése’ helyét 
megváltoztassa, ’s tekintvén egészségi álla- 
potját, engedőimet adjon Trevisóba vonulnia, 
olly feltét alatt mindazáltal, hogy minden reg
gel a’ helybeli kormányzónak magát bemu
tassa. Itt találkozott nejével is, Leonardo 
Contarini’ leányával.

Öt éven át tartózkodott már Jacopo Fos- 
cari Trevisóban, ’s kezde lassanként kiépülni

a’ velenczei kinzások’ rongálásiból, midőn el
lenségei ismét alkalmat találtak megujítni em
bertelen üldözésüket. Almoro Donato , a’ tí
zek’ tanácsának elnöke, 1450ben meggyilkol
tatott, ’s a’ gonosztett gyanúja Jacopot érte, 
mint kinek egyik inasa, a’ tettet előző na
pon, Velenczében mutatta magát. Az inast el
fogván kinpadra vonták, de semmi olly val
lomásra nem bírhatták, melly urát Iegkevésb- 
bé is terhelhető. Azonban magát is visszapa
rancsolták Velenczébe, ’s másodszor is bakó’ 
kezébe adták. Ámbár a’ gyilkosságot állhata
tosan tagadta ; mint átalkodett bűnös Candiá- 
ba száműzetett, ’s az árúlónak, ki őt a’ kor
mánynál feljelenté, jutalompénz rendeltetett. 
Nem sokkal azután, bizonyos Nicolao Erizzo, 
halálos ágyában megvallotta, hogy ő volt az, 
ki Donatót meggyilkoló.

Hasztalan keltek ki a’ Foscarik azon i- 
gazságtalan bánás ellen, mi szerint egy pol
gárt még akkor sem szűnnek meg száműze
tésben sanyargatni, miután a’ vétkes tettet, 
mellyért ekként kelle lakolnia, egy másik 
vallotta magára. A’ tízek’ engesztelhetlen ta
nácsa nem voná vissza Ítéletét, ’s az ifjuFos- 
cari egészségében megrongálva ’s lelkében 
meggyilkolva, folyvást hervadozott a’ méltat
lan büntetés’ súlya alatt. Végre száműzetése 
olly kiállliatatlanná lön előtte, hogy levéllel 
folyamodnék Milano’ lierczegéhez, kérvén an
nak nyomos közbenjárását ügyében a’ velen
czei tanácsnál. Az őt szüntelen szemmel tartó 
kém ek, levelét azonnal felfogván a’ tízek’ 
tanácsának vitték; ’s a’ boldogtalan még egy
szer idézteték, mint gonosztévő, Velenczébe. 
Harmadszor is ki kelle állnia az iszonyú kín
zást, mellyen már két ízben ment keresztül. 
A’ fájdalmaknak közepette megvallotta, mikép 
maga is úgy akarta, hogy a’ herczeghez in
tézett levele a’ velenczei kormány’ kezére ke
rüljön, tudván, hogy így nyomban meg kell 
jelennie Velenczében, hol nejét ’s rokonit még 
egyszer meglátni reményié. E’ vallomásra e- 
lébbi ítélete megerősíttetett, ’s ráadásul egy 
évi kemény fogsággal terliesbíttetett. Azon 
kérése, hogy rokonit látnia lehessen, meg 
nem tagadtatott ugyan, de találkozásuknak a’ 
dogéi csarnok’ egyik nyilvános teremében kel
le történnie. Eliszonyodva siránkoztak itt nő 
és anya az elcsigázott szerencsétlen felett: 
de Francesco még e’ terhes pillanatban is 
megkeményíté magát, ’s a’ dogé brutusi lé
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lekkel tagadá meg- az atyát. Midőn fia, bor
zadva előre a’ rabság’ iszonyaitól, niellyre 
roncsolt testét liurczolni akarták, sirva es- 
dekle atyjának: eszközölné ki a’ tanácsnál 
börtönének házi fogságra változtatását: a’ 
dogé felelt: „ Jacopo, menj és engedelmes
kedjél a’ haza’ szavának, és azontul semmit 
ne követelj.“ Az ifjú Foscari elmene, és en- 
gedelmeskedék a’ haza’ embertelen akaratjá
nak; de alig érkezék száműzetése’ helyére, 
midőn szenvedései alatt leroskadva lelkét ki- 
bocsátá.

Magát a’ tiszteletre méltó dogét vették 
most czélba ellenségei. Megfosztatva egyet
len fiától, mint villámsujtott törzsök egyedül 
látta magát állani a’ kietlen világban, ’s a’ 
sors’ csapási alatt meggörnyedve, megalá- 
zódva tért pompás csarnokába az ősz; fásult 
kebellel zárkozott el a’ vizsga szemek elől; 
roskadt vállai nem bírták többé emelni a’ köz- 
ügy’ nyomasztó gondjait. Elvonulása alkalmat 
nyújtott Loredanonak végrehajtani boszuállá- 
sa’ tervét. Megjelenvén a’ tanácsban, előadta 
a’ respublica’ csüggedő állapotját az elaggott 
Foscari’ gyáva kormánya alatt, ’s felszólí
totta a’ tanácsot új dogé’ választására Fosca
ri’ helyébe, ki különben is darab idő óta nem 
teljesíti hivatalos kötelességeit. Illy letétel 
példátlan volt eddig a’ köztársaság’ évköny
veiben, ’s a’ tanács, melly nem örömest 
nyúlt volna illy szokatlan ’s önkényes eszköz
höz , igyekezett arra bírni a’ dogét, hogy ön
kényt mondjon le méltóságáról: de a’ dogé’ 
magas szelleme megvetette e’ nyomorít ala
koskodást. Azt felelte, hogy őt esküje köte
lezi híven szolgálni a’ köztársaságot, és mind 
addig le nem mond a’ herczegi méltóságról, 
míg hazája által esküje alól fel nem oldatik, 
’s hivatalából le nem tétetik. A’ tanács újólag 
összegyűlvén, irigyei’ unszolására, megtette 
e’ lépést is, és feloldván öt esküje alól, pa
rancsolta , hogy három nap alatt teoye le a’ 
dogéi méltóság’ czímeit. E’ parancshoz képest 
átadta Foscari a’ herczegi ékességeket ’s a’ 
dogéi gyűrűt a’ magas signoriának, ’s öccse’ 
vállára támaszkodva készült elhagyni szent 
Márk’ csarnokát, hol liarminezöt éveken át a’ 
köztársaság’javáért fáradatlanul munkálódott. 
Midőn kifelé tántorga, látván egy titoknok, 
hogy az óriáslépcsön *) akarja magát leve

rj A’ közép vagy öreglépcsö, mellyen szokott fel-

zettetni, megszólította ő t ,  miképen illendőbb
nek látná, ha mint letett dogé nem tolakod
nék az óriáslépcsőre, mellyet számtalan, a’ 
dolog’ kimenetelét váró polgárság lepett el, 
hanem észrevétlen vonulna el egy titkos mel
lék ajtón. „Nem“ monda Foscari büszke ke
serűséggel ,,e’ lépcsőkön hágtam fel ide, ’s 
ezeken akarok leszállani.“ A’ néptömeg, mi
dőn sorai közt az ősz férfiú , kit annyira sze
rété és tisztelt, elhaladt, élénken nyilvání
totta részvevő sajnálatát, ’s oily nagy volt a’ 
közönséges forrongás, hogy a’ tízek’ tanácsa 
szükségesnek látná halálos büntetés alatt meg
tiltani, hogy senki a’ közelebbi letételt emlí
teni se merészelje.

Egybegyűltek most a’ választók, új dogé* 
nevezése végett, a’ conclavéban, ’s 1457dik 
év’ octoberének SOdikán Paschal Malpieri e- 
meltetett a’ fényes méltóságra. Megkondult 
szent Márk egyház’ öregharangja, hirdetvén 
az új dogé’ beiktatását hivatalába, ’s a’ száz 
tornyú Velenczét komolyan átzúgó hangjai 
elhatottak Francesco Foscari’ fülébe is. Ha
rag, boszankodás és szégyen felváltva rohan
ták meg a’ kér és bú rongálta agg férfin’ lel
két ,  teste leroskadt a’ súly alatt, 's lélekte
len rogyott le, mielőtt az ünnepélyes harang
szó, melly az új dogét üdvözlötte, elhangzott 
volna a’ levegőben. Ellenségei, kik éltében 
olly engesztelhetlenül üldözék őt, megdöb
benve az emberi nagyság’ múlandóságán, eny
hülni látszottak hűlt tetemei iránt, ’s mint 
Velencze’ dogejának herczegi pompával kí
vánták utolsó tisztességét megadatni, és bár 
özvegye esdekelve kérte őket, engednék ne
ki a’ kedves maradványokat csendességben 
temetni el: Foscari’ hideg teste ismét felvite
tett az óriáslépcsön, ’s herczegi palástba öl
töztetve , a’ dogéi méltóság’ czímereivel éke
sítve tétetett ki a’ nép’ szemléletére, míg u- 
tódja Malpieri, egyszerű senatcri palástban 

jelent meg koporsójánál.
És Jacopo Loredano megindulva vévé elő 

kereskedői jegyzőkönyvét, ’s oda nyitván, 
hol közte és Francesco Foscari köztt száma
dását megkezdette, a’ tulnan tisztán hagyott 
lapra következő rövid nyugtatványt írá: „l’ha 
pagata“, „lefizette/*

O U .zbóI J u / j o s s y .

hágni az új dogé , midőn első ünnepélyes beme
netelét tartja a’ herczegi palotába,
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Ittagyar játékszín t krónika.
Nov. 6. P a r l a g i  J a n c s i .  A’ czímszerep Lend- 

aaynak sikerültebb szerepei közül való. Ő annak mind
két részét jelesen játszá : a’ durva, szegletes Parla
git úgy , mint a’ miveltet, finomultat. K á r , hogy a ’ 
szerepé finomabb részében nincs annyi alkalma a’ szí
nésznek magát kitüntetni, mint a’ másikban. Jelesen 
játszá még Lendvayné K ézit, a’ kis szerelmes kávés 
leányt; kivált azon jelenése, hol Széppatakinétől a’ 
maga mátkáját visszaköveteli, feltünőleg jó l adá. 
Említésre méltó e’ darabban Megyeri is (Vidor) ki egy 
liáladatlan, üres szerepet játszik és még is tapsokra 
tudja indítani a’ közönséget, erős például a rra , hogy 
ügyes színész semmiből is képes éldelhetőt teremteni. 
A’ többiek játéka türhetőleg jó volt, az egy Komlósynét 
(Olbaiué) kivéve, kinek aft'ectatiojával, szögletességei
vel, járásával, kézmozdulattal és rekedt hangjával .én 
részemről sehogy sem tudok megbékélni. Komlósyné 
Kántoráé’ modorjában já tsz ik , de ő nem azt tanulta 
el a’ mi Kántoráéban jó , hanem azt a’ mi rósz. J á 
tékközben Zettelmann, ki nevét Sátorfyra magyaro
sító , egy dalt énekle tetszéssel. 3 5 .

N y i l a t k o z á s .  — Még' t. Szentkirályi ú r’igaz
gatása alatt elfogadtatván Ludas Matyi“  czímű bo
hózatom, muzsikáját azonnal Íratni kezdém ; minthogy 
azonban a’ muzsika’ irój-a hónapok óta sem tudott meg
kezdett munkájának csak felére is ju tn i, — ’s ez idő 
alatt egy pseudo-Ludas Matyival is , melly mint kész 
mii Balog színésztől már repertoirban van — mege- 
lőztetvén : nyilatkozom , hogy,, érintett paródiámat, a’ 

színi választmánytól vissza vettem. Költ Pesten 
november’ Od., 1838. M te iith y  Z s ig m o n d .

G o n ilo la tp u r á n y o T e .

20.
Az asszonyok által elcsábított ifjúból a’ leggya

korlottabb nőkisértő lesz : így a’ csalmadár megfogja 
a’ fiók m adárkát, ez viszont későbben a’ legpróbál- 
tabb madarakat csalja meg.

27.
Kéjelmesen hörpöli az olvasó az enyhítő i ta l t , 

mellyel neki a’ költő gyakran belsejének fájdalom- 
kelyliében nvujt.

28.
Ha a’ bú’ pora a’ lélek’ tiszta habját fel zavarja, 

csak a’ harag’ másik porát kell bele vegyítni, hogy 
a’ lélek pezsegjen ’s megfrisüljön.

29.
Késő nyáron egy rázásra sok száz dió hull a’ fá

ról ’s épen annyi csók a’ leányajkakról; de a’ legkö
zelebb nyár mind kipótolja.

30.
Az erőslelkű állhatatosan elszenvedi a’ legna

gyobb szerencsétlenség’ csapásait, míg egy kis fájda
lom’ szúrása nyugalmából kiveszi: így játszik az ath- 
léta egy nyomórúddal, ’s a’ nehéz vasgolyónak mé
lyen ható útiegeit kiállja , de egy szalmaszál csiklaa- 
dásán erőt nem vehet.

31.
A’ puszta vélemény gyakran rendkívüli Jiatalmat 

fejt k i , mellyel egész népeket egyik pólustól a’ má
sikig mozgásba hoz : mint a’ csupa gőz láthatlan e re 
jével messze szállítja a’ legnagyobb terheket.

(F o ly ta tjuk .) hépey.

'
E g y v e l e g .

19.
Egy nemleg munkálkodó törvényhozásnak , melly 

csak gátló visszaéléseket hárít el, eredménye értékte
lennek lá tsz ik , míg azonban a’ nép zabolátlan ereji- 
uek szembe sem tiinö jótékonyhatáskört szerez : így 
a ’ Vidra sok teknőivel ’s drága készületei’ daczára 
csak földet -’s  homokot hoz napvilágra ; de a’ folyam 
medre mélyebbé, a’ víz járhatóbbá válik ’s kevésbbé 
lesz hajlandó az áradásra.

20 .
Az éles szem a’ leány’ járásából úgy következ

tet ennek hajlandóságára ; mint a’ golyó futásán is en
nek minden hibáját ’s nagyobb vagy kisebb elhajlását 
megö sméri.

21.
Szikrázó ötleteket hasztalamíl hordunk magunk

nál mint egy csomó gyujtófácskákat, ha azokat a ’ 
papír’ oldalához nem dörzsöljük.

22 .
Asszonyok’ erényei gyakran olly erős kúlbástyák, 

hogy a’ legállhatatosb ostromot kiállják ; de a’ tér , 
mellyet védnek, t. i. a’ sz ív , gyenge ’s védetten, ’s ha 
a’ tüzaknász magát ebbe bele ásta, amaz erős müvek 
ón magoktól leomlanak.

23.
Némellv uracsok csak emeletben lakó ’s váloga

tott nemes dámáknak ajánlják szerelmük’ iitheri részét: 
azonban a’ maradékot földszint pór személy kapja, 
úgy a’ fő némellykor a’ finomabb, leggyöngédebb dol
gokat gondolja, míg a’ lábak útczasárban gázlanak.

24.
Ha valamelly szenvedély benned Goliátnyira meg

nő ,■« el ne csüggedj; a’ legkisebb szándék i s , ha vele 
lóiméra hagysz, Dáviddá lelxetend.

25.
A’ félénk hal ’s a’ hegyes" mi fegörómestebb lia- 

Tapm’ horogba, midőn azt, ^egeJsóijzpr vetjük utána.

— A* strucc® és tojásai. — Alexander, 
angol kapitány, déli Afrikában tett utazását most adá 
k i , mellyben a’ többek közt a ’ strucczról ezt leljük : 
,,A ’ benszülótfek’ bizonysága szerint éjjel a’ him 
struccz ül fészken , (melly csak egy, a’ homokban ka
part mélység), hogy a’ tojásokat a’ schakal-, ’s más 
rablóktól jobban megvédelmezze; hajnal felé bizonyos 
mormogó hangot a d , mellyel nőstényét szokta híni, 
hogy váltsa fel. Ez reggeli ’s esti hús órákon át üli 
tojásait. Dél felé elhagyják mindketten a’ tojásokat, 
felejtik, hogy azokat ember lábbal eltiporhatja, vagy 
vad állat széttörheti; és a’ környékben a ’ lombokon 
legelésznek. Ha a’ napnak ezen szakában az ember 
felpillant, egy aegyiptusi fejér keselyüt vesz észre, 
melly a’ levegőben lebeg egy nagy követ tartva kör
mei közt. Miután maga alatt a’ tért megvizsgálta , le- 
bocsátja a’ követ és maga is sebesen utána rö
pül. Ha az ember oda s ie t, hol a’ kő leese tt, fészket 
talál mintegy 20 tojással (mindenik olly nagy, mint 25 
tyúktojás együtt) , mellyekbül néhány össze van tör
ve. A’ schakal, azt mondják, a’ tojásokat, ősszé szokta 
hömpölygetni, hogy eltörjenek, a’ hiéna pedig elgör
geti, és távolabbra elássa. A’ struccz elég erős em
bert is ö ln i, körmeit testébe vagdalva.

— íróit’ megtiszteltetése. — A’ weimari 
várban a’ nagyherczegné a’ német literatura’ arany- 
időszaka’ nagy embereinek emlékezetére több szobá
kat ezen szellemi herosok’ munkáiból vett fresco fes
tésekkel ékesíttet fel. Lesz itt egy schiller-szoba, egy 
másik W ieland’ munkáiból vett képekkel, egy harma
dik Herderéivel, egy tágasabb terem pedig Goethééivel 
festve. A’ Schiller-szobában egy jelenés Fiescóból , 
egy Don Carlosból és egy Vallensteinból van véve, 
mellyek már csaknem készek. Itt fejedelmek tiszte
lik nagy írók’ emlékezetét, nálunk pedig némelly 
törpék rágalmakat -koholnak 's  örömöket láta^uak-pb- 
ban találni, há l ’ literatura’ elhunyt hőseiifeTcTjfíhvaitt 
gázolhatnak.

Nyoniatik Budán , a’ magyar kír. egyetem’ Betűivel.
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III.
Elmondván ezen kérdésre W. úr, mit jó

nak látott, beszédét így rekeszti b e : ,,a’ He
gel’ dialectieája által nem jő tehát létre a’ 
természeti és szellemi világ, mint f ö l s z ó 
l í t ó  a k a r j a . “ — Mentsen isten! hogy ezt 
mi akarnék. Hanem tekintsen vissza 'csak, 
kérjük W. urat, saját szavaira. Mit tesznek 
ezek: ,,A’ logicából, m i n t  d i a l e c t i c u s  
k ö z v e t í t é s s e l  e l ő á l l t  t á r g y b a ,  á t 
m e g y  (Hegel) a’ t e r m é s z e t r e . “ — Szór 
gyen nem szégyen! mi ezen szavakon, meg
váltjuk, valóban azt értettük, hogy a’ ter
mészet dialecticus közvetítéssel áll elő ; hogy 
dialectica nélkül nincs természet; ’s kény
telenek vagyunk ismét őszintén megvallani, 
mikép azokból, bár mint eröködjiink is, mást 
még most sem vagyunk képesek kilesni. — 
De hogy ezt, maga Hegel is, igen úgy akar
ta , mint mi a’ W. úr’ kitétele után gondol
tuk ; hogy tudni illik a’ természeti ’s szel
lemi világ a’ dialectica által áll elő, hogy 
dialectica nélkül természet nincs: tulajdon 
szavaiból gyanítjuk. „Die Logik — mond —

ist von ihrem Gegenstände und Inhalte nichts 
Unterschiedenes ; — denn es ist der Inhalt 
in sich, d ie  D i a 1 e c t i k , d i e  e r  an i hm 
s e l b s t  h a t ,  welche ihn fortbewegt“. Ob
ject. Log. I. 42. — Ezen kívül, dialectica, 
dialecticus nélkül, I d e a  nincs; •— Idea nél
kül pedig hogy természet nincs bizonyítják 
Hegel’ következő szavai: „Die Idee, nach 
ihrer Einheit mit sich betrachtet, ist sie An
s c h a u e n ;  und die anschauende Idee N a
tur .  Als Anschauen aber ist die Idee in 
einseitigen Bestimmung der Unmittelbarkeit 
oder Negation durch äusserliclie Reflexion 
gesetzt. Die absolute F r e i h e i t  der Idee 
aber ist , dass sie nicht blos ins L e b e n  
ü b e r g e h t ,  noch als endliches Erkennen 
dasselbe in sich s c h e i n e n  lässt, sondern 
in der absoluten Vahrheit ihrer selbst sich 
e n t s c h l i s s t ,  das Moment ihrer Beson
derheit, oder des ersten Bestimmens und An- 
dersseyns, die unmittelbare Idee als ihren 
Wiederschein, sichalt n a t ú r  frei a u s  s i c h  
zu  e n t l a s s e n .  Encyclop. §. 244.

IV.
Ezen kérdésre előadván W. úr a’ Hegel’ 

dialecticáját, úgy a’ mint ő érti: Szavait ek- 
kép rekeszti be: „így nem csak át nem vál- 
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íozása az aristotelesi ilialeticának a’ Hegel’ 
dialecticája — mint f ö l s z ó l í t ó  g o n d  ó l
j a ,  de azzal nem is rokon“. — De hát ezt 
is csak ugyan mi gondoltuk, hogy a’ Hegel’ 
dialecticája az aristotelesi dialecticának á t
változása? — Valóban csodáljuk, hogy W. 
urat emlékező tehetsége illy rövid idő alatt, 
illy sűrűn megjátszódtatja! Tekintse meg 
csak, kérjük még egyszer, a’ Schaller’ mun
kája’ ismertetését, nem azt hányja-e abban 
egy helyen B a c  hm a n n a k  szemére , hogy 
„polemicájában, mellyet Hegel’ rendszere el
len írt, ennek rendszerét legkevésbbé sem é- 
rínthette, minthogy a’ gondolat’ tartalmát a’ 
legiigyetlenebbűl érzéki előterjesztménynyé 
alacsonyítá , ’s az  a r i s t o t e l e s i  l o g i c  á- 
n a k  á t v á l t o z á s á t  f ö l  nem f o g h a t 
ta “ ? Ez ítéletünk szerint, m a g y a r  ú l ,  e- 
gyenesen azt'teszi, mit kérdezni bátorkod
tunk; ’s e’ szerint az aristotelesi dialectica’ 
átváltozását g o n d o l n i  szerencsések még 
is nem mi valánk. — De miben áll hát ezen 
át nem változott, és még is az Aristoteles’ 
dialecticájával nem is rokon hegeli dialecti
ca? — „Mi a’ Hegel’ gondolkodási modorját 
illeti — mond W. úr — az, nem az aristo
telesi dialectica, nem a’ tíz categoriáknak, 
mint üres alakoknak, szerkezete, mellyekre 
vive a’ pliilosopliálás nem egyéb, mint a’ ké
szen levő üres alakoknak liozzájok illő vagy 
nem illő gondolkodási anyagokkal megtölté
se, így akármelly gondolkodásai közvetlen 
VAN-nak a’ tíz categoriákra alkalmazása, 
mondhatnék: ráhúzása, ráfeszítése, ráütése. 
Ezen ítélet alól nem vétetik ki a’ Kant’ szo
ros scliemáihoz különösen ennek négy fő 
categoriáihoz azon szoros ragaszkodás sem , 
mi szerint az minden fogalmon keresztül a- 
kar vitetni. Hegel’ diai ecticájának lénye ez“ :

Hier beginnt schon mit tiefem  Sand 
Das echte Philusophenlatni!

„hogy Ő minden tiszta gondolkodási VAN-nak 
ellentételét vagy tagadását teszi, és mind a’ 
tiszta gondolkodási VAN-nak, mind ellenté
telének határozásait fejtegeti , még pedig 
úgy, hogy a’ mint a’ határozások egy vagy 
más oldalon elenyésznek, a’ másiknak ha
tározásai szükségképen megmaradnak, vagy 
az elvont és tagadó gondolkozás, mindig 
gondolkozás! állítóvá közvetítíetik.“ —

Ezen előadásban egymástól különböző 
dolgok zavartatnak össze. Mert, igaz, hogy

a’ Kant’ értelmi categoriái, még akkor is , 
mikor azok az érzékiség’ formái, a’ tér és 
idő által megérzékíttettek , schematisáltattak 
is , csak üres alakok, mellyek azon valami
re, miről Kant — Kritik der reinen Vernunft, 
Riga. 1790. S. 344 — azt mondja, hogy azt 
sem realitásnak, sem substantiának nem gon
dolhatni, ’s hogy arról tudni nem lehet, ha 
valljon bennünk, vagy kivííliink van-e, ha 
valljon érzékiségünk’ megszűntével fenn ma
radna-e az, vagy sem — vagy a’ Ding-an- 
sichra, mint kész alakok, csak amúgy rá- 
liúzatnak, ráfeszittetnek, ráüttetnek. De már 
az Aristoteles’ caíegóriairól ezt épen nem 
mondhatni; nem mondhatni, hogy ezekre ví- 
ve a’ pliilosopliálás nem egyéb, mint készen 
levő üres alakoknak liozzájok illő, vagy nem 
illő anyagokkali megtöltése. Ezt már Hegel 
maga is nem csak nem mondja, hanem nyil
ván tagadja: „Bei  A r i s t o t e l e s  — mond
— i s t  d a s  D e n k e n  Co ne r e t  g e w o r 
d e n ;  es  i s t  n i c h t  di e  u n b e w e g t e  a li
s t  r a c t e  I d e e ,  s o n d e r n  s i e  a l s  Con-  
cr  et  i n  d e r  W i r k s a m k e i t .  Geschicte 
der Philosophie v. Hegel. Berlin 1833. 2. Bd.
S. 420. — Az Aristoteles’ categoriái, a’ Kan
téival ellenkező úton készültek, és épen ez
é rt, ha a’ Kant’ categoriái által történhető 
ismeretet úgy nézhetjük, mint ezeknek a’ 
tárgyakra való ráhúzását, ráfeszítését, rá- 
iitését: az Arisíoteleséi által készültet úgy 
tekinthetjük, mint azoknak a’ tárgyakróli le
húzását, lefeszítését, leütését. Következés
képen , ha a’ Kant’ modorja üres formalismus, 
az Aristotelesé bizonyosan, mint Hegel is 
mondja, tartalmas gondolkodási módszer. U- 
tól azt mondja W. úr, hogy „a’ Hegel’ dia- 
lecticájában Énünk, a’ t e r m é s z e t i  és 
s z e l i  ein i v i l á g ,  v a g y  m in d en t á r g y  
f ö l ö t t ,  mi n t  a d a t o k  f ö l ö t t  g o n d o l -  
k o z i k ,  fogalmat és eszméket alkot.“ De 
már ezt Hegel kereken tagadja, hogy diale- 
cticájának lénye, rendeltetése ez volna. Mint 
iszonyú hibáját, úgy említi jelesen, a’közön
séges logicának azt ,  hogy benne föltétetik: 
„dass der Stoff des Erkennens, als eine fer
tige Welt ausserhalb des Denkens, an und 
für sich vorhanden sey.“ Objekt. Log. I. 28.
— És ism ét: „Es ist in der Logik nicht mu 
ein Denken ü b e r  E t w a s ,  das für sich 
ausser dem Denken zu Grunde läge, zu than, 
um Formen, welche blosse M e r k m a l e  der
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Wahrheit abgeben sollten ; sondern d ie  
n o th w  e nd i Of en F o r m e n  u n d  e i g e 
n e n  B e s t i m m u n g e n  d e s  D e n k e n s  
s i nd  d e r  I n h a l t ,  u nd  d i e  höchste 
Wahrheit selbst.“ Object. Log. 1. 36.

Új tanulság a rra , hogy a’ világ csaku
gyan a’ dialectica által jön létre.

De legyen , hogy a’ Hegel’ dialecticája’ 
lénye az, mit W. úr állít,, hogy a’ termé
szeti és szellemi világ fölött, mint adatok 
fölött gondolkozik, fogalmat és eszméket al
kot, kérdjük: miben fog így állani a’ világ
hírű Hegel’ érdeme ? mi újat ta lált, mi föl
fedezést tett áltudományok’, ’s épen a’ phi- 
losophia’ országában? Yolt-e valaha olly a- 
lant járó philosopliia, melly a’ csupa érze- 
ményekkel megelégedvén, a’ dolgokról, fo
galmakat és eszméket ne alkotott volna? —
W. úr az empirisinus ellen igen keményen 
nyilatkozik: ,,A’ vastag empirismus — mond
— azzal elégszik meg, a’ mint akarmellyik 
adat áll.“ — Bizonyos tekintetben, igen is;
— ’s e’ tekintetben kénytelen megelégedni 
az absoluta dialectica is avval, a’ mint akar
mellyik adat áll. Mert p. o. a’ tokaji hegyet 
fügefává, ’s ezt ismét kolibrivá, az sem vál
toztathatja át. Ila pedig W. úr itt azt érti, 
hogy az empirismus akármellyik adatnak csak 
kiil §zínén állapodik meg: úgy, engedjen 
m eg, de az empirismus sem elégszik meg a- 
kármellyik adattal, a’ mint áll. Nincs, ’s 
nem is volt ugyan is olly empirismus, ha n- 
gyan az empirismuson philosophiai rendszert 
értünk, melly az elébe ötlő adatnak, misé
gét, czélját, okát ne kereste, ’s annál fog
va a’ küljegyeken túl ne tekintett volna. 
Még a’ görögök’ 3000 éves, az Orpheus’, 
Humerus’, Hesiodus’ mesés (fabularis , poeti
ca , mythica) philosophiája is , melly az e- 
lőnkbe akadó természeti egyes tárgyakon 
kezdi a’ bölcselkedést, azok’ külszínén meg 
nem állapodván, a’ tapasztaláson túl fekvő 
okaikat keresi. így lettek az élőfákban a’ 
d r i a s o k ;  a’ vizekben a’ n á i a s o k  így ál
lottak elő,  az o r e a s o k  a’ hegyekbe így 
költöztek. És minthogy a’ világi történetek, 
’s dolgok egymásból folyni tapasztaltattak: 
egybefüzettek az azokat elcállítíó erők is, 
’s mint megannyi istenek egymástól szár
maztattak. így állottak elő az.isteni geneo- 
íogiák, — a’ cosmogoniával összeforradt the- 
ogonia. így alkotta az empirismus, bár el

vével nem egybehangzóig eleitől fogva a’ 
fogalmakat és eszméket, ’s tudta nélkül is 
túl tette magát sok részben az érzékiséghez 
köttetett tapasztalás’ szűk határin.

Ez, tagadhatatlan, ha a’ fogalmat, ’s 
eszmét úgy veszszük, mint Hegelen kivűl 
csak nem az egész tudós világ veszi.. De 
a’ Hegel’ f o g a l m a  és e s z m é j e  valami 
hallatlan ’s a’ maga nemében egyetlenegy. 
Állításunkat igazolják Hegel’ szavai. „Das 
begreifende Wissen is das absolute Wissen, 
wodurch der B e g r i f f  realisirt wird. — Der 
B e g r i f f  ist das Wesen selbst. — Der Be
griff ist die Z e i t  selbst. P h a e n o m e n o -  
l o g i e  de s  G e i s t e s .  Berlin. 1832. S. 602 
—4. — Man hört nichts gevöhnliclier Sagen, 
als dass der B e g r i f f  etwas Abs t r a c t  es  
ist. — Ob er aber gleich abstract ist, so ist 
er das C o n c r e t e ,  und zwar das schlecht
hin C o n c r e t e . “ Encyclop. §. 164. Amu.

Abstract, Abstract — unit doch C o n c re t!
W as uns das Schwer zu Kopfe geht!

Weil das An- und Fiirsichseyn unmittelbar 
als G e s e t z t s e y n  ist, ist der Begriff in 
seiner einfachen Beziehung auf sich selbst 
absolute B e s  t i m m t h e i t ; aber welche e- 
benso als sich nur auf sich beziehend un
mittelbar einfache Identität ist. Aber diese 
B e z i e h u n g  der Bestimmtheit auf s i c h  
s e l b s t ,  als das Z u s a m m e n g e h e n  der
selben mit sich, ist eben so sehr die N e 
g a t i o n  der B e s t i m m t h e i t ,  und der Be
griff ist als diese Gleichheit mit sich selbst 
das A l l g e m e i n e .  Aber diese Identität hat 
so sehr die Bestimmung der Negativität; sie 
ist die Negation oder Bestimmtheit, welche 
sich auf sich bezieht, so ist der Begriff E i n 
z e l n  es. Jedes von ihnen ist die Totalität, 
jedes enthält die Bestimmung des Andern in 
sich, und darum sind diese Totalitäten eben
so schlechthin nur E i n e ,  als diese Einheit 
die Diremtion ihrer selbst in den freien 
Schein dieser Zweiheit i s t ; — einer Zwei
heit, welche in dem Unterschied des Ei n
z e l n e n  und A l l g e m e i n e n  als vollkom
mener Gegensatz erscheint, der aber so sehr 
S c h e i n  is t, dass, indem das eine begriffen 
und ausgesprochen wird, darin das Andere 
unmittelbar begriffen und ausgesprochen ist.“ 
Hegel’s Subject Logik. Berlin 1834. S. 12—3.

0 Gott, der Kopf wird uns noch platzen
Vor den langbein’gen Wörterfratzen —

41 *
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Uns’r Kopf muss nicht zum Lernen seyn,
Dort geht's hinaus, wie hier hinein.
Doch hier die Lehre von Begriff 
Enthält den absoluten Pfiff.

„Der Begriff ist das Freie, als fü r  s i c h  s e 
i e n d e  M a c h t  der Substanz; — und als 
die Totalität dieser Negativität, in welcher 
j e d e s  der Momente d as  G a n z e  ist, das 
er i s t , und als ungetrennte Einheit mit ihm 
gesetzt ist, ist er in seiner Identität mit sich 
das an  u n d  s i c h  b e s t i m m t e “ *) Encycl. 
§. 160.

Macht der Substanz, Totalität,
Negativität, Identität — —
Macht der Obstanz , Tolltalität,
Identität, Nativität —

*) Ez, a’ régi scholasticismus* mohos romjai alól 
az újabb philosophiában felidézett azon riasztó 
rémek’ egyik serege, mellyek’ torz tekintetére, 
nem csak a’ misosophus C s a p lo v ic s ’ hátátfut
ja  el hideg borzadás, ’s a’ phílosophia’ közelé
ben , mint egy második M o n t j e l a s  nem csak 
ő sikolt fö l: Je  d e t e s t  l a  Ph i l o s o p h i e !  ha
nem, még az igazságot valóban szomjuzó is kön
nyen megdöbben, ’s hamar vissza rezzen eC böl- 
cseség’ szent helyétől; — noha az effélék csak 
annyira idegenithetnek akárkit, a’ phUosophiától, 
mint a’ statisticától, C s a p l o v i c s n a k ,  a’ bo
szorkányokról , lókupecz czigánvok’ ’s Verbun- 
gosok’ strategemáiról, a’ Magyarország’ statisti- 
cájából legfölebb is a’ magyar lbnókákba utasí
tandó silány elbeszélései, f) Gemä l de  v. Un
g e r n  v. Cs a p l ov i c s .  Pesth 1829. 2-ter Th. 
S. 85—6, 223—4 , 272—4.

Különben ezen rémalakok’ elővarázslásáért, 
az illy grottesk régiségekben gyönyörködöktől 
Hegel minden esetre megérdemlené, hogy ama’ 
scotus - világ’ mániája szerint, egy íij ’s érdemé
hez illő p. o. D o c t o r  i n c o mp r e  hen si b i l i s ,  
vagy, a’ mi csak oda vág , ’s inkább korszerű: 
a’ k é k  p h í l o s o p h i a ’ f f )  nagy  m e s t e r e  
czímével — mellyre ő valóban mindenek fölött 
olly igen igen érdemes — tiszteltessék meg.

f )  C sap lov ics u r n á k ,  eg y  id ő  ó ta  ig e n  m e g g y ű lt a ’ ba 
ja  a ’ p h ilo s o p h iá v a l.  O a ’ p h i lo s o p h iá t , az abban 
im i t t  am o tt e lő fo rd u ló  p rücsük  -fog ílo sáson  k iv ü l  
g y ű lö li k ü lö n ö sen  azé rt . m iv e l a z t a ' s ta tu so k ra  
n é z v e  em ész tő  tű z n e k  á lm o d ja . P e d ig  h o g y  az a ' 
s ta tu so k ra  n é zv e  nem  ép en  o lly  á to k ,  m in t  o h is z i  , 
e z t nem  p u sz ta  p h ilo s o p h u s , h a n em  a ' tö b b ek  k ö 
z ö t t ,  eg y  tő lü n k  — re m é n y ijü k  C sap lo v ics tó l is  — 
m é ltá n  á ld o tt  fe je d e le m , I I . , J  ó z s e f ’s u ra lk o d á 
sa is  n y i lv á n  b iz o n y ítja .  í g y  í r  je le se n  a ’ n ag y  
fe jed e lem  l 7 8 tb e n  lc iive tjéhez  c a rd in a lis  H e r z  a n -  
h o z ,  R ó m á b a : „ S e i t  dem  ic h  d en  T h ro n  b estieg  
u n d  das e rs te  D iad em  d e r  W e l t  tr a g e ,  h abe  ich  d ie  
P h i l o s o p h i e  zu r G ese tzg eb e rin  m eines R eich es  
g em ach t“  — B rie fe  v o n  J o se p h  I I .  L e ip z . 1821* — 
N em  jaj te h á t  — m in t  C s a p l o v i c s  m ondja  — 
a n n y iv a l  in k á b b  nem  h áro m száz  b a rm ih o z  h á ro m 
szo r ja j az  a la ttv a ló k n a k  o tt  , ho l p h ilo so p h u s  fe 
je d e lem  ül a ' k o rm á n y o n  1 H anem  v alóban  ja j , és 
h á ro m  száz h a rm ín p z  h á ro m  ja j  az o lly  fe jed e lem 
n e k  . k in e k  a la ttv a ló i  a ’ p h ilo s o p h iá tó l  iszo n y o d 
n a k  111

f f)  íg y  n e v e z te t ik  azo n  n ém e t tu d ó so k ’ p h ilo so p h ic  ja  , 
k i k  a ’ h o m á ly b an , é r th e te tlé n sé g b e n  k e re s ik  a ' m é ly  
bö lcseséget. — L ásd  „ D  i e  b l a u e  P h i l o s o p h i e  
u n s r e r  U n i v e r s i t ä t s - L e h r e r ”  az  üg y  n e 
v e z te te t t  : C o n s t i t u t i o n e l l e  S t a a t s b ü r 
g e r z e i t u n g b a n  1836. N r. 106.

Tolltalität — Macht der Instanz —
Als für sich seiende Obstanz! —

Az e s z  m é r ő i  Hegel’ tanítmánya ez : 
„Die I i l e e  ist der a d a e g u a t e  B e g r i f f ,  
das objective W a l i r e ,  oder das W a h r e  
a l s  s o l c h e s .  Wenn irgend Etwas Wahr
heit hat, hat es sie durch seine Idee, oder 
E t w a s  h a t  nu r  W a h r h e i t ,  i n s o f e r n  
es  I d e e  ist — S e y n  hat die Bedeutung 
der W a h r h e i t  erreicht, indem die Idee die 
Einheit des Begriffes und der Realität i s t ; 
es ist also nunmehr nur das, was I d e e  ist.
— Die Idee ist e r s t l i c h  die einfache W ahr
heit, die Identität des Begriffes und der Ob- 
jectivität als A l l g e m e i n  es, in welchem der 
Gegensatz und das Bestehen des Besondern in 
seine mit sich identische Negativität aufge
löst, und als Gleichheit mit sich selbst ist. 
Z w e i t e n s  ist sie die B e z i e h u n g  der 
fiirsicliseyeinlen Subjectivität des einfachen 
Begriffs und seiner davon u n t e r s c h i e d e 
n e n  Objectivität; jene ist wesentlich der 
T r i e b ,  diese Trennung aufzuheben, und 
diese das gleichgültige Gesetztseyn, das an 
und für sich nichtige Bestehen. Sie ist als 
diese Beziehung der P r o c e s s ,  sich in die 
Individualität und in deren unorganische Na
tur zu dirimiren, und wieder diese unter die 
Gewalt des Subjects zurückzubringen* und 
zu der ersten einfachen Allgemeinheit zürück- 
zukehren. — Subj. Logik. S. 236. 239. 242.
— Die Idee kann als die Vernunft (diss ist 
die eigentliche philosophische Bedeutung für 
V e r n u n f t ) ,  ferner als das Subject-Object, 
als die Einheit des Ideellen und Reellen, des 
Endlichen und Unendlichen, der Seele und 
des Leibes, als die Möglichkeit, die ihre 
Wirklichkeit an ihr selbst hat, als das, des
sen Natur nur als existirend begriffen wer
den kann u. s. f. gefasst werden ; weil in ihr 
alle Verhältnisse des Verstandes, aber iu 
ihrer unendlichen Rückehr und Identität in 
sich enthalten ist. — Encyclop. §. 214.

Et guod colophonem addit:
Der Ausdruck A r t scheint etwa zu gemein 
und zu wenig für die Ideen, für das Schöne 
und Heilige und Ewige zu seyn, die zu die
ser Zeit g r a s s i r e n .  — Aber in d e r  T h a t  
d r ü c k t  d i e  I d e e  n i c h t  m e h r ,  p o c h  
w e n i g e r  a u s ,  a l s  A r t .  — Phaenoin. d. 
G e i s t .  S. 44. —
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A’ föntebb előadott roppant i d e a ,  tehát 
csak Ar t ! !

Ez az örvény feneketlen,
Nincs mód benne — lehetetlen 
Bátor miként tűnődjünk,
Hogy ebből kivergődjünk.

Valóban Hegel’ ezen fogalmai, ’s eszméi, 
olly eredeti találmányok, olly csoda művek, 
hogy ezekre a’ dicsőült mesternek soha nem 
fogott szüksége lenni, a’ bölcseség’ isten- 
asszonyától kizáró szabadalmat kérni, mivel 
ezek szinte utánezhatlanok. — Szálljunk mé
lyére a’ dolognak, de homályban; érllietet- 
lenségben, puszta szavakban, fogalomzavar
ban , légbeni hadarászásban, mélységet, tu
dományt, bölcseséget ne keressünk.

Seyd deutlich ! Mancher — — meint 
Gleichwie durch Nebel alles grösser scheint, 
W erd’ ein Gedanke doppelt gross und schön,
Je weniger die Leser ihn verstehn.
So strotzt er hin, gehüllt in Dunkelheit,
Doch wenn Kritik den Wolkenpomp zerstreut, 
W ird oft1, was Adler schien, zur Fledermaus. 
Sucht, eh’ ihr schreibt, euch selber zu verstehen! 
Denn was man malt, muss man bei Tage sehen; 
N u r w as m an he l l  g e d a c h t ,  d r ü c k t

he l l  s i c h  aus.
Még egy van W. úr’ nyilatkozásában, 

mi, noha kitett nehézségeinkkel, ’s kérdé
seinkkel, úgy szólván semmi érintésben nincs; 
de még is nagyobb figyelmet érdemel mint 
sem egészen hallgatással mellőztethetnék el. 
,,A’ Hegel’ triplicismusa— mond — az atya’, 
fiú’, és szentlélek’ dogmáira egy kissé me
rész nevetséggel akar sokak által alkalmaz
tatni. Mert nem látom által, mimódon le
hetne logicája az atya’ képviselője , termé- 
szetphilosophiája a’ fiúé, szellemphilosophiá- 
ja  pedig a’ szentiéleké. Az illyenek nem e- 
gyebek, mint nagyon tág elménczségek, ’s 
a’ dolog’ lényébe vágni nem akarások“ — 
Hogy ez épen nem elménczség, nem a’ do
log’ lényébe vágni nem akarás , ’s nem erfy 
k i s s é  m e r é s z  nevetséggel történik; ha
nem inkább egy k i s s é  m e r é s z e n ,  ’s a’ 
Hegel’ tanítmányaibani k i s s é  meglehetős 
járatlanság’ következésében tagadtatik : tüs
tént kiviláglik , mihelyt a’ Hegel’ rendszeré
nek vázolatát avval, mit Hegelnek egy, bi
zonyosan W. úr szerint is buzgó ’s nyomos 
követője M i c h e l e t ,  a’ szentháromság’ 
titkát épen Hegel szerint fejtegetőleg mond, 
figyelmetesen összevetjük. Hegel’ rendsze
rének vázolata e z : '

I. Die L o g i k ,  die Wissenschaft der Idee 
an und fuT sich.

II. Die N a t u r p h i l o s o p h i e  als die W is
senschaft der Idee in ihrem Anders- 
seyn.

III. Die P hi lo s o p hi e d es  G e i s t e s ,  als 
der Idee, die aus ihrem Andersseyn 
in sich zurückkehrt. — Encycl. S. 26. 

M i c h e l e t  így nyilatkozik: Die sich selbst 
realisirende Idee, die sich in ihrer Objecti- 
vität mit sich zusammenscliliesst, ist Gott 
nothwendig der D r e i e i n i g e .  Gott ist das 
a l l g e m e i n e  w e s e n ,  der G e d a n k e ,  w el
cher die Substanz aller Dinge ist; als solcher ist 
er der V a t e r. Als alle Realität, ist dieser Ge
danke aber nicht ein abstract Allgemeines, 
sondern legt sich selbst zur Besonderheit des 
Inhaltes aus; er verdoppelt sich also im A n
d e r n  s e i n e r ,  und entfaltet sich aus dem 
allgemeinen Elemente des abstracten Gedan
kens zu einer Vielheit von Ideen. Das ist 
der S o h n ,  der l o y o s , der Ort der Ideen, in 
welchem Gott sich zum intelligibeln Reiche, 
zum Reiche der Ideen entfaltet; die e w i g e  
Z e u g u n g  des Sohnes. Aus diesem Unter
schiede k e h r t  Gott aber ewig in  s i c h  zu
r ü c k ,  so ist er alt G e i s t ,  die Einzelnlieit 
Gott ist hiermit die absolute P é r s ö n l i c li
ke i t ,  in welcher, ungeachtet der Vielheit- 
der Personen, doch nur Eine Persönlichkeit 
gesetzt ist. — Geschichte der letzten Syst, 
d. Philos. II. 788.

ítélje meg ezekből a’ dologhoz értő, ha 
valljon a’ Hegel’ logicájá nem az atya’, ter- 
mészetpliilosophiája nem a’ fiú’ , szellemphi- 
losophiája nem a’ szentlélek’ képviselője-e.

Ha már ezek után a’ Hegel’ munkáira ’s 
W. úr’ fölvilágosítására visszahatunk ( jobb 
ez, mint visszanézünk, visszatekintünk?); 
fájdalom! kénytelenek vagyunk megváltani, 
mikép a’ bölcselkedésben elünkbe torlódott 
nehézségeink ez által el nem oszolhatván :

Még most is a’ kétkedésnek 
Kínos horgán rángódunk,
’S a’ reménynek ’s félelemnek 
Habjai közt hánykódunk !

* * *
A' tőlünk valóban mélíánylott nyilatko

zást — mert kérelmünkre, jó czélból — a’ 
tudomány’ ügyében történt — egy reánk néz
ve üdvös eredményekkel gyümölcsözendő ta
nácscsal rekeszti be W. úr. „Óhajtanom kell
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— mond — hogy felszólító nagyon elfogult 
és szerfölött önbizodalmas ne legyen; mert 
igy philosophiai vizsgálódásaiban kívánt czélt 
nem éreml, ’s az Hiedelem’ megsértésétől 
sem leend egészen ment.“ A’ jó tanács , 
l i e l y é n , megbecsülhetetlen; a z o n  k i v í í l ,  
legyen bár a’ legjobb, kissé mindig ízetlen;
— ’s ez úttal a’ W. úr’ tanácsa valóban kény
telen ez utóbbi categoria alá esni. Mert kérd
jük : mi elfogultság, mi szerfölötti önbizoda- 
lom ’s az Hiedelem’ mi megsértése lehet ab
ban , hogy azt, mit nem tudunk, másoktól, 
’s pedig ollyaktól, kik azt tudják, legalább 
tudni látszanak, tudakozzuk, — vagy, hogy 
mástól tanulni akarunk ? Vagy talán elfo
gultságnak, szerfölötti önbizodaloninak ’s il- 
ledelem’ sértésének W. úr azt ta rtja , hogy 
mi, a’ Hegel’ vagy Schaller’ (szerényebbnek 
hisszük, mint hogy magát is értette volna) 
szavaiban kétkedni bátorkodtunk, hogy azo
kat minden megfontolás, minden értelem nél
kül , amúgy — mint mondják — csak vakon 
be nem vettük, el nem hittük? Oh! így 
megvalljuk, mikép igen igen elfogúlíak, ün- 
bizodalmasok ’s Hiedelemre nem vigyázok va
gyunk, ’s evvel, mint szabadságra teremte
tett lelkünk’ épségbeni gondos megóvásával 
dicsekszünk; ’s ezt, hogy a’ lélek’ szabad 
mozgásait elnyomó, ’s a’ gondolatok’ azok 
után fejlő virágait még csirájokban elfojtó 
zsarnok amo; £<!>« minél inkább veszszea , — 
jőjön elmeszüleménye szőnyegre bár akár
kinek, még másoknak is ajánlani merjük,— 
nem csak, hanem ezt lenni, emberi köteles
ségünknek is tartjuk,

Egyébiránt, hogy a’ jó szándékból adott 
tanácsért háladatosak legyünk, jó czélból, 
mi is egy tanácscsal kívánunk szolgálni W. 
úrnak. Helyén kivííl leend-e ez? a’ köztünk 
fennforgó tárgyat figyelemmel kísérők’ íté
letére bocsátjuk.

Hegel — engedjen meg a’ nagy férfiú
nak dicsőült árnyéka! — egy olly tintahal 
(sepia) volt, ki írói munkássága’ egész ter
jedelmes körét, tudományos mozgása közben, 
fistula excretoriája által, úgy elsötétítette, 
hogy abban őt, itt ott, csak véletlenül lehet 
megpillantani. Ugyan ezért W. urat arra 
kérjük, hogy ha a’ Hegel’ értelmét beveszi 
is — mi ellen szavunk nincs, nem is lehet; 
mert hogy meggyőződésünket követhessük, 
oz eredeti jogunk, ’s haue veniam petimus-

(jtte, damusgue vicissim — de annak, igen 
igen csikorgó stylját, logodaedalismusát , 
jargonját, philosophiai nimbusát legalább, 
ne kövesse. Mivel így valóban, ha szerfö
lött önbizodalmas nem lehetem! is: philoso
phiai vizsgálódásaiban kívánt czélt — melly 
kétség kivííl hasznos ismeretek’ szaporítása, 
közlése, szóval a’ világosság’ terjesztése — 
bizonyosan nem éreml. Nem érend pedig az
ért, mivel ezen modor mellett, irása nehezen 
érthetővé, sőt egészen érthetetlenné, — min
den esetre kedvetlenné, ’s épen ezért hatás
nélkülivé leend. Nem ment e’ bajtól köze
lebbi nyilatkozása sem. Ugyan is, hogy csak 
világosabb kitételei közül emeljünk ki egyet, 
ezen szavai: „hogy f e j  l e n e k  a’ közvetlen 
VAN-ok lénynyé, fogalommá, ’s ezekből hogy 
kelnek eszmék, ez az, mit szoros vitázó 
módszer által érünk el“ nem azon gondolatra 
vezethetnek-e akárkit, hogy Hegel’ dialecti- 
cája’ bűvös lombikjának maeanderi csövein, 
az egész érzéki világot, valami minden ta
pasztalati salaktól megtisztult fogalommá, 
valami lenge és súlytalan eszmévé akarja 
röppenteni? M ert, más, valamiről fogalmat, 
eszmét alkotni, szerezni; más azt fogalommá, 
eszmévé fejteni ’s dolgozni fül.

Szerencséseknek tartanók magunkat, ha 
el nem oszlott, ha újonnan támadt ’s itt e- 
lőadott nehézségeinkre Hegelt követő ha
zánkfiaitól, ha épen magától W. úrtól, bő
vebb ’s i g a z i  fölvilágosítást nyerhetnénk. 
Csak ez egyet kérjük újólag, hogy az vilá
gosan, a’ közértelmesség’, a’ köztudományos 
műveltség’ és ne a’ Hegel’ nyelvén, ’s ne 
olly té telek’s adatok által történjenek, rnely- 
lyek még magok is világosítás- ’s megmu
tatásban szűkölködnek. Mivel így, vala
mint reánk , úgy másokra nézve i s , félő , 
hogy minden érdek é3 siker nélkül hangzandik 
el a’ különben meglehet sok munkába ke
rült felvilágosítás. Kérésünk azoktól, kik 
Hegelt é r t i k ,  könnyen teljesíthető, — mert 
igaz, hogy ha: the impressions of things 
upon our minds are faint and indistinct, or 
perplexed and confused, our style in treating 
of such things will infallibly be so too. B u t, 
what we conceive c l e a r l y  and feel strong
ly, we will naturally express with c l e a r 
n e s s ,  and with strength. — B l a i r .

. *  *  *
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A ’ r e g a t t a .
I.

1838. octol). 5ike örömre viradt Velen
cze , a’ habmosta agg tengerkirálynő, fölött; 
már korán reggel sajka sajkát ért gyors 
hattyukönnyűséggel röpülve a’ bársonysima 
föliiletü lagúnákban Fusina felé, hol 10 óra 
tájban uralkodó fejdelmünk ő felsége’ megér
kezte váraték, kit a’ dicsőség1’ múlt századi
nak egész fényével készült elfogadni a’ ha
nyatlás közepette is még mindig óriási Ye-  
lencze. A’ világhírű Bucentauro nem szeldelé 
ugyan aranyozott éles elejével a’ körülötte 
lisztelgve két oldalra hömpölygő hullámokat, 
mint hajdan a’ dicső emlékű Grimari’, Grilli’, 
vagy Dandolo’ idejében , ’s az arsénali admi
ral nem tartozék fejével jót állani a’ ravasz 
tenger’ maradandó csöndéről, ’s esküvel erő
síteni ez iránti jó sla tá t; gyűrűt pedig nem 
készíte a’ Rialto melletti aranyműves a’ ten
ger’ eljegyzésére; de minek is lett volna mind 
ez? azon hajó, mellyet Velencze’ polgári az 
érkező fejdelem’ számára keblük’ önkénytes 
sugallatából készítőnek, százszorosán meg
haladd díszszel ’s jelentőséggel a’Bucentauro’ 
minden drágaságit, mert azokon számtalan 
keserű könnyűje csillogott a’ zsarnokikig el
nyomott emberiségnek, ’s azon botor szokás, 
melly szerint a’vak engedelmességhez szokott 
korlátlan kényur még az elemekről is esküvel 
tévé felelőssé zsoldos bókolóit, érdemlett sö
tét sírba sülyedelt az észnek ragyogó fénye 
elől; az olly mátka pedig, kit minden évben 
uj szertartással kell emlékeztetni a’ fogadott 
hűségre, valóban nem érdemli az erre fordí
tandó fáradságot. Nem a’ régi, még botlási- 
ban is tiszteletes, Velencze siete tehát most 
életet hozni elévült kormos falai közé, hanem 
az agg anyának erőteljes gyermeke, melly 
nem durva vasban ’s vértusákban keres dicső
séget, hanem az isteni szikra előtt tárja ki 
keblét, ’s az észnek mindenható fegyverével 
sajtja ellenit a’ világosságnak. Nem szabály- 
szerüleg kimért modorban nyilvánítók e’ na
pon örömüket a’ velenczeiek; a’ sajkák közt 
nem bolygónak ijesztő rémek gyanánt az i- 
szonyu emlékű tízek tanácsának fekete hajói, 
rendet szabva a’ kitörő öröm fokának, ’s őr
ködve minden szó fölött, melly gyanúsnak 
látszván, végső gyászséíát huzandhatott maga 
után az annyi ártatlan áldozatot látott sohaj- 
hídon ; szóval, semmi jele nem vala látható

a’ hajdani fesznek, hanem mindenütt őszinte 
jelei mutatkozának a’ kendőzetlen örömnek, 
mellyet minden olasz’ szívében magos lán
gokra lobbanta a’haza’ szerencsétlen gyerme
kei fölött kimondott engesztelő szent ige.

Délben ágyudörgés sziinteté meg a’ mély 
csöndet Velenczében, ’s minden ember, ki 
nem kaphatott sajkát Fusinába hajózásra, a’ 
sik tengerre nyíló téreket ’s palotákat foglalá 
el, hogy legalább láthassa azon ünnepélyt, 
mellynek maga is olly örömest lett volna ré
szese. ’S valóban fönséges látvány nyílt meg 
a’ nézők ’s érkezők előtt. A’ nagy díszhajó, a’ 
kétfejű sassal ’s Velencze’ lobogójával mint 
tengeri óriás lebegett a’ város felé a’ büszke 
Adria’ szelíden hozzá simuló hullámin; balról 
mellette a’ podesía’ bársonyos belsejű sajkája 
tisztelge ’s jobbról a’ tengerészeti főtisztikar, 
ezek körül pedig számtalan nagyobb ’s apróbb 
sajka ünnepi öltönyü hajósok’ vezérlete alatt. 
Több sajkáról zene ’s dal liangzék, de csak 
alig hallhatva, mert sz. Márk, Stefano, Moi- 
s e , Georgio Maggior, Franzesco della Vigna, 
Santa Maria della Salute, ’s egyéb egyházak’ 
tornyairól hangosabban szálának a’ harangok’ 
éreznyelvei, ’s az ágyuk’ folytonos dörgésén 
még a’ számtalan népség’ örömriadozási sem 
gyözelmeskedhetének. A’ szem nem íalálliata 
nyugpontot, mert érdekes látványról mindig 
érdekesbre akadt, ’s míg az elme az egyik
nek fölfogásába akart ereszkedni, már másik 
által érzé magát letartóztatva. De az érkezők 
közt találkozó idegenek is hasonló zavarban 
valának, mindenütt, hová szemeiket fordí
tók, nagyszerűt’s képzeletet haladót látván. 
A’ várost két részre osztó Canale grande mel
lett magas tölgycszlopokról emelkedő óriási 
paloták’ tekintete bámulatotgerjeszte az ide
genekben, kik alig foghaták meg, mikép 
tarthatnak illy iszonyú kőtömegeket annyi 
század óta víz’ színe fölött a’ különben rot
hadásnak kitett faoszlopok; mellyeket azon
ban úgy megkeményíte a’ sóvíz, hogy Velen
cze’ nagysága még most is töretlenül állana, 
ha erkölcsi oszlopai erősségben’s szilárdság
ban e’ faczölöpökhöz hasonlítottak volna. Most 
kellemessel párosult a’ nagyszerű, mert min
den ablakból szőnyegek ’s lobogók fiiggének 
’s a’ szépség’ legszebb koszorúja mosolyga, 
míg a’ háztetőkön ’s oszlopkiípokon a’ nép’ 
aljasb osztálya nyilvánító örömét. Számos ősz 
velenczei férfi könnyűket hullatott, mit az
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örvendező fiatalság nem tudott magának megmagya
rázni. Szegény öregek! Néhánynak szemeiből az ö- 
röm Csalá ki a’ malasztos nedvet , mivel föltámadtát 
vélék látni Velencze’ hajdani fényének, míg a’ töb
bit azon keserű érzet kényszeríté zokogásra, hogy 
hajdan az illy pompa ’s fény mindennapi volt a’ la
gúnák között. — Végre parthoz ért a’ díszhajó , ’s 
a’ magos vendégek bíbor mennyezet alatt sz. Márk’ 
egyházába sietének, a’ nép pedig előtte az óriási té
ren löl ’s alá hullámzott.

(Vége következik.)

Xagy Ignácz.

] f la g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

Nov. 7. Konti Károly’ jutalmáéi először: B á j 
i t a l .  Nagy víg opera 2 felv. Irta Romani. Muzsi
káját szerzetté Donizetti. Konti, ki ma meglehetős 
gyengén énekelt, igen lekötelezettnek érezheti ma
gát az igazgatóságnak egy illy jutalomért, vásári 
napokban, melljliez hasonló jövedelmű jutalomjáték 
a’ pesti színpadon alig volt. Hlyet egy Schodelné, 
vagy Lendvayné, Egressy Gábor vagy Szentpétery’ 
tehetségeik érdemlenének, de nem Konti, k i, mióta 
itt van, alig lépett fel tizenötször, és alig volt hat
szor úgy hangjánál , hogy éneke ellen kifogás ne té
tethetett volna. Azonban ezt lássa az igazgatóság, 
fánk csak annyiban tartozhatik, mennyiben a’ művé
szeti érdemeket latolni ezen krónikának tiszte. Az elő
adással a’ közönség igen meg volt elégedve és többszöri 
zajos tapsokra tört ki. Szerdahelyi kitűnőleg jól adá 
a’ kuruzsló orvos Dulcamara’ szerepét. Erkel gyenge 
volt, de feladása sokkal nagyobb is liogysem kezdő 
megbirhassa.

Nov. 8. B a r t h o l o m e o  C a r a m a n n o .  A’ „lo
vas kalózok“  csak nyargalóztak ma is lovagul világ’ 
hahotájára a' tenger’ hullámain. Ezen lovaglás hi
hetőleg a’ fő rendező’ gondolata nézők’ csődítésére, 
kiknek az efféle spectaculomok tetszenek: de nem le- 
hetne-e ezen lovaglást inkább más darabokban 
használni , hol az ember magát nem tenné ne
vetségessé, hol az helyén lehetne? ólért ha a’ pénz
tárt gazdagítani minden áron szabad, akkor nem so
kára majom-komédiákat is-kell majd látnunk. Ma 
egy más, ezen lovagláshoz hasonló , furcsaság is 
történt: a’ templomból t. i. sokkal több rabló jött ki, 
mint a' mennyi oda rablani ment. Illy dolgokat nem 
ártana a’ rendezőségnek nagyobb figyelemben tartani, 
nehogy a’ művészet megvető nevetség’ tárgyává le- 
gyen.

Nov. 9. B e a t r i c e  di Te n  da.
Nov. 10. V e s z e d e l m e s  n a g y n é n i .  Lend

vayné’ , Szentpétery’ igen sikerült játékaik mellett 
Szilágyiét (Bolzmann) kell kiemelnünk. Az a’ pedáns 
hivatalos beszéd és viselet Müller Adél (nem Adele)’ 
szobájában , ’s azon jelenés a’ képárus’ boltja előtt 
báró Emmerlinggel (Szentpétery), bizonyságok , men
nyire haszonvehető tagja Szilágyi . színházunknak ha 
a’ szereposztók őt a’ maga helyén használják, 's 
egyszersmind bizonysága annak, mennyit nyer a’ mű, 
ha minden, még olly kis szerepek is, ügyesen vaunak 
betöltve. A’ szereposztás egyik legnehezebb mester
sége az igazgatásnak, és sehol sem mutathatja ki az 
jobban dologismeretét és jártasságát mint épen ebben; 
szereposztás által lehet semmivé tenni vagy fölemelni 
az egész színház’ hitelét. Azért minden jól rende
zett színházaknál ezen provincia nem egy vagy egy
két ember’ önkényére , hanem egy értelmes comitéra

szokott bízva lenni. A’ bécsi udvari színház ennek 
köszönheti főkép azon mesteri előadásokat, mellyeket 
az ott lakók annyiszor szerencsések éldelni. A’ mi 
elöadásinkat is főkép a’ szereposztási hanyagság, 
vagy ügyetlenség teszi gyakran olly érdektelenekké , 
olly csodálatosan elkontárzottakká. 8 5

— Pénteken, folyó hónap’ 16. Kovácsné’ jutal
mául először fog adatni ,,E n z er s d or f i p o s t a l e 
gény.  Bohózat 3 szakaszban, irta Told. Muzsiká
ját szerzetté liiotti. A’ nemcsak szorgalmáról és ü- 
gyességéröl, hanem jó magaviseletéről is ismeretes 
színésznő, ki nekünk annyi mulatságos estvéket szer
zett, igen érdemli a’ tisztelt közönség’ részvételét.

E g y v e l e g .

K a l in m d  z u l t á n ’ a j á n d o k a .  — A’ török 
zultán Victoria királynőnek nyakkötöt kűlde gyé
mántok-, rubinok és smaragdokból, mellynek becse 
300 ezer francot meghalad. Kapcsát egy zomáuczos 
kapocska teszi, mellyre a’ zultán’ neve van irva ’s 
legbecsesb gyémántokkal vétetik körül.

f i i l d a l a t t i  r ó m a i  t e r e m .  — Az arothonei 
erdőben a’ régiségbuvárok előtt igen fontos fölfede
zés téteték, mellyel C h a r l i e r  fő vigyázó úr’ éber 
szorgalmának köszönhetni. Ezen tiszt már régóta 
gyanítván, hogy a’ mondott helyen valami régi nagy 
épület’ nyomdokait látja, ásatott ’s négy lábnyira a’ 
föld alatt egy pompás római teremet lele, ritka szép
ségű mozaik padlattal. A’ falakon még fresco fest- 
vények’ nyomai látszanak.

CIH am isso A d a l b e r t ,  az ismeretes' költő, 
meghalt Berlinben sept. 17-kén, miután hitvesétől 
egy évvel megelözteték. Eltemettetésé ünnepélyes és 
szívreható volt. A’ végintézetéhez mellékelt codicil- 
lusban az áll: hogy az ő ’s neje’ sírjához csak egy 
egyszerű kő tétessék, mellyre mindkettejük’ neve, 
születés- és halál napja irassék föl. E’ rendelet áll 
egyedül ellen, hogy méltó emlék emeltessék neki, 
mellyröl már sirbatételekor volt tanácskozás.

Ú j f é le  g á z v i lá g í tá s  L o n d o n b a n .  Moor -  
g a t e  utczában néhány nap óta új világot látni, rnelly 
az eddig ismeretes világítási módban teljes revolutiót 
szüle. E’ világ nem egyéb gáznál és pedig közön
séges lég által okozva. Egy épen olly egyszerű mint 
mesterséges lámpa úgy fogja föl a légfolyamot, hogy 
ez összenyomatik és elszállongott olajokkal vegyül 
össze, mellyeket a’ tudomány eddigelé épen nem tuda 
használni. Ezen levegői gáz sokkal ragyogóbb a’ 
kőszénből kapottnál, és elpattanás’ félelmével sem 
jár. E’ világítási mód minden házban , minden távol
ra eső szobában alkalmazható, nem kíván semmi gáz
mérőt ’s földalatti gázvezetást. A’ kiadási költségek 
olly arányban vannak mellette a’ kőszéngázéhoz mint 
ötven százhoz , azaz a’ levegőgázvilág csak fél an
nyiba kerül mint a’̂ széngázvilág.

Ő h a k e s p c a r  d r á m á i  a’ londoni színpado
kon a’ legnagyobb szorgalommal kezdenek adatni, 
miután egy ideig Rossini ’s Donizetti’ kling'-klangjai 
által ki voltak szorítva. — A’ bayaderok az adelphi 
színházban elkezdek mutatványaikat.

H íicco lin i l e g ú j a b b  t r a g n e d i á j a .  Ro- 
samuude, nem rég adaték Florenczben a’ költő’ ha
zájában. Szomorújáték, sőt semmiféle költemény nem 
szilt még Olaszországban olly lelkesedést, mint a’ 
nevezett színdarab.

Az A thenaeum ból hetenkén t L é tszer, úgym int csütörtökön és v a sá rn ap , je lenik meg egy egy í v ;  tá rsá tó l,  a ’ Figyelm ezóból, minden 
kedden egy ív . A ra a’ kettőnek helyben k ihordással, 5 ft. cp . t p o s tá n , nyom tato tt bontók alatt 5 ft. 48 kr. ep. Velinpéldányok félévenként 
k é t fo rin ttal drágábbak. Évnegyedenként is vá ltha tn i példányt 2 f- 3P és postán 3 fton . K iadó hivatal P es ten , Zöidfa n tcza , eó7. szán»,

Xyomatih Itudán, a* magyar királyi egyetem* betűivel
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Tartalom : Az ember’ eredeti törvényszerű munkássága ( Ochtinay Antal). — Bővebb világosítás az eger- 
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A z  e m b e r ' e r e d e t i  t ö r v é n y s z e r ű
m unkássága.

Mindent a’ mi e’ mindenségien létezik és 
történik, érzékeinkkel veszszük észre ; de a’ 
tünemények’ b e l s ő  o k a i t  csak ész által, 
túl a’ tapasztaláson, nyomozhatjuk ki. Az em
ber’ külső munkássága a’ belsőből ered ; ha 
tehát annak határozó szabályait ki akarjuk 
vizsgálni, belső szellemi élete’ tüneményeit 
kell szemügyre vennünk, ’s e r e d e t i  t e 
h e t s é g e i t  ’s a z o k n a k  t ö r v é n y e i t  
és  ezé  Í j a i t  kijelelnünk.

Az ember é r z é k i  e s z e s  lény; mun
kássága g o n d o l k o d á s ,  é r z é s ,  a k a r á s .  
Mi tehát gondolkodásunk, érzésünk ’s aka
rásunk’ tárgya? Érzékileg kívánjuk a’ k é j t  
’s irtózunk a’ f áj d a 1 ómt ó l ,  és pedig sziik- 
ségkép; mint eszes lények ellenben eszünk’ ’s 
lelkiösméretünk’ törvényei szerint a’ j ó n a k ,  
s z é p n e k  é s  i g a z n a k  valósítására k ö 
t e l e z i  e t ü n k ;  a’ jót illetve á l t a l á n o s ,  
semmi kivételt nem szenvedő parancsok által. 
A’ b o l d o g s á g ,  a’ j ó ,  s zép  és  i g a z  
tehát c z é l j a i n k ,  ’s mivel ezen szó alatt 
minden öntörvényeivel megegyező munkásság 
szükségképeni irányát gondoljuk, mi szerint

az a’ mi czélszerű, törvényszerű is, a’ fenne
vezett czélok egyszersmind törvényes mun
kásságunk’ alapszabályai, úgy hogy azt tör
vény- és czélszerűnek akkor nevezhetjük: ha 
minmagunkat’s polgártársainkat tekintve, a’ 
boldogság, jó , szép ’s igaz’ előmozdításán 
törekszünk, törvény- ’s ééél elleninek pedig, 
ha a’ boldogtalanság, tévelygés és előítéle
tek, hamis ízlés ’s erkölcstelenség’ terjesz
tőivé válunk.

A’ főkérdés, mellynek itt meg kell felel
nem, az : hogy válhatik munkásságunk törvény
telenné ? Míg valamelly tehetség külső, te
hát hozzá nem tartozó, i d e g e n  okok álta l, 
munkásságában nem zavartatik, természete
sen öntörvényeit követi ’s czélját valósítja; 
ezt pedig csak akkor tévesztheti, ha az em
ber’ eredeti tehetségeinek arányos ’s harmo- 
niás munkássága egyik vagy másik tehetség’ 
t ú l n y o m ó  h a t á s a  á l t a l  megsemmisítte- 
tik; mivel e’ módon a’ gyöngébb erejű tehet
ségek, az erősebb’ hatalmába kerülnek, ere
deti czéljai’ irányától eltolatnak ’s idegen ezé- 
loknak szolgálni kényteleníttetnek. A’ dolog 
igen világos. Eredeti tehetségeink ugyan, 
mint látók, természetükre, törvényeikre és 
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czéljaikra ftézve k ü l ö n b ö z ő k ;  de az em
ber magában összehangzó e g y s é g  lévén, 
kisebb nagyobb mértékben, minden munkássá
gában összes lényének tehetségei e g y ü t t  
munkálódnak, minél fogva munkásságunk’ 
törvényszerűsége, nemcsak minden tehetség 
inunkálódásának ö n t ö r v é n y e i v e l i  ösz-  
s z e e g y e z é s é t ő l  függ, hanem egyszers
mind a’ különböző tehetségekből eredő ’s sa
já t czélokat valósító munkálkodások e g y - 
m á s k ö z t i ’s az  e r k ö l c s i  f ő c z é l h o z i  
a r á n y  által feltételeztetik; mivel csak ezen 
viszonyban s e g í t h e t i k  egymást elő czél- 
jaik’ valósításában; ellenkezőleg, munkássá
gunk’ harmóniája szűnvén, egymásnak útba 
állnak, egymást czéljaiktól eltolják. K ú t 
f ő r e  nézve ugyan minden munkásságunk 
k ö z v e t l e n ü l  eredeti tehetségéitől ered, d.e 
k ö z v e t v e  arra, mint látni, segítve vagy 
elvezetve, a’ többi tehetségek is hatnak; sőt 
valamelly tehetség’ ereje olly óriásira nő
het, hogy a’ többieken zsarnokilag hatalmas
kodik , munkásságunk’ harmóniáját megsem
misíti, ’s egész életünknek ferde irányt adhat.

P. o. érzékileg mint mondám, jólét után 
törekszünk, életünket fenakarjuk tartani; 
erre ösztönöz eredeti kéj utáni vágyunk, az 
önszeretet, a’ nemi ösztön. Ez mint törvény- 
szerű, mert a’ boldogság rendeltetésünk’ e- 
gyik czélja, ’s ha életünket fen nem tartjuk ’s 
nemünket nem szaporítjuk, az emberi rendel
tetés valósításáról szó sem lehet. Kiki ennél 
fogva törvényesen pénz után is törekszik ; 
mert feltétele az élet’ fenntartásnak, ’s mi
vel a’ munka annak egyedüli törvényes esz
köze, vele pénzkeresetet helyesen kapcso
lunk össze, minélfogva minden munka, a’ trón
tól a’pórkunyhóig, mindenütt fizettetik is. De 
munkásságunk’ tárgyai nemcsak az élet’ fenn
tartása , jólétünk’ előmozdítása, hanem az i- 
gaznak szépnek és jónak valósítása is. Ezen 
czélok pedig nem erednek közvetlenül ér
zékiségünkből, hanem értelmi, aestheticai ’s 
erkölcsi tehetségeinkből; ha tehát a’ tudo
mány, művészet’s házi ’s polgári kötelessé- 
geink’pályáin munkálódunk ’s cselekedetinkre 
nézve törvényszerűen akarunk határozódni, 
szellemi életünk’ ezen magasabb czéljait kell 
k ö z v e t l e n ü l  szemünk előtt tartanunk, ’s 
csak k ö z v e t v e  érzéki czélunkat, máskép 
munkásságunk’ egész törvényessége megsem- 
misíttetik. Jólét utáni törekvésünk csak akkor

helyes irányú, ’s törvényszerű, ha a’jó ’ szép' 
és igaz’ valósításának útba nem áll, sőt azt 
elősegíti; törvényellenes ellenben, ha olly 
túlnyomó befolyást nyer, hogy ö s s z e ü t 
k ö z é s ’ e s e t é b e n  az isméret, szépség és 
erkölcsi tehetségeink’ munkássága általa el- 
nyomatik, vagy önczéljaiktól eltolva, a’ jó
lét’ czéljának szolgálni kényteleníttetik; ha tu
dományban is c s a k  p é n z t  ’s n e m i gaz-  
s á g o t ,  művészetben megint p é n z t  ’s nem 
a’ szép’ ’s jó ízlés’ terjedését keressük’s moz
dítjuk elő; mivel e’ módon merő k e n y é r  
k e r e s e t t é  ’s k é z i  m e s t e r s é g g é  ala
csonyéi le ; végre ha házi ’s polgári körben 
csak önérdekünket ’s nem a’ kötelességet ’s 
mások’jogait tartjuk szemben: mert akkor e- 
gész munkásságunk ö n z ő  irányt vesz’s éle
tünkből eltűnik a’ második szebb ’s nemesebb 
indító ok: a’ s z e r e t e t .  Itt csak érzéki ezé- 
iunkról szóltam, mivel érzéki és erkölcsi ter
mészetünk egymással némi ellentétben áll- 
ván, rendesen munkásságunk’ ezen két elemei 
ütköztek össze: de áltáljában véve túlnyomó 
hatást tehetségeink mindegyike nyerhet; a’ 
tudomány’ szeretete szintúgy mint a’ művé
szeté, sőt egyes érzéki ösztönök ’s érzeuié- 
nyek is, ha szenvedelmekké válnak (mintNa
póleonnál a’ hódoltatási és uralkodási kór
ság) ’s a’következés szint az: munkásságunk 
harmóniája megzavarása ’s irányai’ elferdí
tése vagy épen felforgatása, ámbár a’ szel
lemibb kútfőből eredő túlságok ’s fonák cse
lekvések, nem olly önző természetűek mint 
az anyagi érdekekből keletkezők.

Bocsánatot kell kérnem, hogy egy ma
gában világos tárgyat olly körülményesen 
fejtegettem. Nekem, mint olvasóim tudják, az 
egyetemes criticussal, Csató Pállal, az írói 
munkásság’ határozó okai felett van tolihá
borúm, ’s ő nem akar érteni. A’ r é s z t  te l 
j e s e n  c s a k  az e g é s z n e k  m e g i s m e 
r é s e  u t á n  b í r á l h a t j u k  m e g ;  azért itt 
az ember’ törvényes munkássága szabályairól, 
kútfejeiről ’s ezéljairól áltáljában szólottám, 
hogy az írói munkásság’ határozó okait annál 
világosabban kimutathassam, ’s a’ közönség 
előtt kitűnjék, milly meggondolatlanul eresz
kedik még olly tárgyak’ vizsgálásába is, mely- 
lyeket alapban nem ért, ámbár szint azon 
munkásság’ határozó okait illetik, mellynek 
szüleményeit az egyetemes criticus bíráló szé
ke elébe idézi.
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Olvasóim ismerni fogják Orosz’ Százada 
85. számában „írói hivatás és critica“ czímze- 
tü értekezésemre megjelent feleletét; azon, 
bizonyító okokra nézve olly gyönge, ’s go
rombaságban olly erős „Conversatióját“, melly 
az egyetemes criticus’ szellemi tehetetlensé
gét ’s belső műveltsége’ hiányát olly egész a’ 
meztelenségig leleplező. Vegyék kérem érte
kezésemet kezükbe, ’s hasonlítsák azt Csató’ 
feleletével össze. Megczáfolta-e csak egy o- 
komat is ? vagy csak belé ereszkedett-e okos- 
kodásim’ taglalatába? Nem, ő hat hasábon 
keresztül mindenről szól, csak arról nem, mi
ről szólnia kellett. Egész igyekezete az, ki
mutatni : melly indító okok által liatároztat- 
nak az írók, t a p a s z t a l á s  s z e r i n t .  A’ 
kérdés’ ezen pontját én igazán nem is érin
tettem; mivel ez l e h e t e t l e n  t á r g y a  a’ 
v i t a t k o z á s n a k ;  mert ki lát az írók’ szí
vébe, ki vizsgálhatja meg belsejüket egyen
ként? Conversatiúja tehát már ennél fogva el
lenem semmit sem bizonyíthat; mivel meginu- 
tathatlan tárgy körűi forog. ’S lássuk csak 
tacticáját! Általa teljesen bebizonyúl mit én 
a ’ párt’ polémiájáról mondottam, hogy tudni
illik, igazsága nem lévén, igaz okokkal nem 
is harczolhat, hanem sophismákkal, kohol
mányokkal ’s rá fogással. Régen elkoptatott 
fogása ellene’ állításait ellenkező túlságba 
csavarni ’s ha a’ képtelenség így sem elég 
szembeszökő, olly mondásokat adni szájába, 
mik soha esze’ ágába sem jutottak. Hol mondot
tam én, drága conversaló úr, hogy: ,,a’ pénz 
vagy kenyér a’ legkisebb; kinek igaz hiva
tása van, kinek keblét a’ tudomány ’s művé
szet’ érdeke lelkesíti, kinek igazság és szép
ség vezércsillagai, ki a’ literaturát ’s nemze* 
tét tartja szeme előtt, az c s a k  ezekre néz, 
az, ha úgy esik a’ koczka, feláldozza magát, 
nyomorog maga ’s nyomorogni hagyja család
já t, és ez az igazi író és literator, a’ többi 
mind béres, mind zsoldos.“ Hol áll ez érteke
zésemben? Nem koholmány és ráfogás-e .ez ? 
Nemünk’ czéljait összehangzásban kell való
sítanunk , tehát az igazat ’s szépet nem jó
létünk’ feláldozásával, mint viszont jólétünket 
nem az igazság’ kárával. Én ezt szintúgy tu
dom, drága conversáló úr, mint ön. De ha egy 
ép tagú embert látok, ki Magyarország’ szé
les határai közt családjával máskép el nem 
tud élni, ha csak tollát feltétlenül el nem ad
ja : az illy élhetetlentől én megvetéssel fordu

lok el; mert sajnálkozásomat nem szoktam 
szemét dombra vetni. Továbbá, honnan szedte 
azon sorokat, mik Conversatiúja’ 687. hasáb
ján állnak? „Ha én ezen a’ pályán, bár ínség 
és nyomor között haladok, akkor a’ haza, a’ 
tudomány és az emberiség nyer; ha pedig 
elvonulok, veszt; tehát írok. És még is e z t 
az okoskodást, ezt a’ képtelen és vétkes ön
hittséget akarja Ochtinay minden írónál az 
első és legerősebb rugóul, ezt egyedül az írói 
hivatás’ jeléül vétetni.“ Hol áll ez? csak egy 
szóval is? Nevezzem-e e’ dolgot saját nevén? 
h a z u g s á g n a k ?  Az egyetemes criticus’ 
szemtelensége nem kisebb Munkácsyénál, 
vele nem lehet ’s kár tartózkodással beszélni. 
Több illy helyeket idézhetnék még elő p. o. 
,,hogy azt hiszem, vagy legalább hinni l á t 
s z a t o m ,  mikép nekünk magyaroknak más
képen lehet literaturánk, mint más nemzetek
nek lett“ azaz b u z d í t á s  és j  u t a lm a z á s 
nélkül; stb. miről épen ellenkezőleg vagyok 
meggyőződve: de nem akarom az olvasók’ 
türödelmét fárasztani; a’ felhozottakból elég
gé kiviláglik, hogy ezen ember lelki szegény
ségében o k o s k o d á s o m ’ v e l e j é b e  b e l é  
s e m e r e s z k e d v é n ,  olly dolgokat taglal 
és czáfol, m i k e t  én  s o h a  s e m  á l l í 
t o t t a m.  Személyemre nézve tehát egy ál
táljában feleletre nincs szükségem. Nekem a’ 
közönség’józan ítélete és igazsága iránt tán- 
torítliatlan hitem van. Olvassák értekezése
met ’s Csaló’ Conversatiúja’ első részét, ’s 
Ítéljenek! De személyes ügyben nem is ve- 
vém toliamat kezembe. Nekem Csató, Orosz, 
és Munkácsy soha útamban nem állottak, sem 
az élet’ sem a’ literatura’ pályáin; én velek 
soha, sem barátságos, sem ellenséges vi
szonyban nem voltam, ők rám nézve úgy szól
ván nem léteztek; de létezett mindig és lé
tezni fog a’ magyar literatura, mellynek ii- 
gyét szívemen hordozom, mivel benne nem
zeti művelődésünk’ egyetlen lehető eszközét 
látom. A’ Hírnök’ feltüntének azért ürültem , 
mert benne nemzeti életünk ’s literaturánk’ ki
fejtésére nézve egy új lépcsőt szemléltem. De 
midőn láttam, hogy kurtalátó szerkesztője ’s 
segéde nem méltatva nemzeti characteriinket, 
műveltségűnk’ fokát ’s saját helyezetüket, 
mint el nem igazodott, magokat ’s a’ világot 
nem ismerő ujonczok látának dolgaikhoz; mi
dőn észrevevén, mikép nem tudom, melly 
fonák képzelgések’ mámorától elkapatva, 
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nem elveket fejtegettek ’s hamis nézetek el
len csatáztak, hanem iskolai gyermekek’ mód
jára garázdálkodva, személyes igazságtalan 
támadásokra vetemednek, literatúrai sulláno- 
kat akarnak já tszani, ők , kik muftiknak sem 
születtek; ’s ezt, kivált Csató’ részéről, olly 
képmutatással, hypocrisissel és perfidiával, 
miilyen eddig hallatlan volt a’ magyar litera- 
turában: akkor igen is írói kötelességemnek 
tartottam, e’ helytelenségek’ útbaigazításá
hoz tehetségem szerint hozzá járulni; eliga
zodásokat írtam , a’ pártfejeket characíeri- 
zálám; szóval mindent elkövettem, hogy a’ 
támadott zaj’ miben létét megismertessem ’s 
a’ garázdálkodúkat teljes valóságokban, írói 
characterök’ fonákságában ’s tehetségeik’ 
gyengeségében kitüntessem. Csató különö
sen sima előadásának máza által sokat meg
vesztegetett, ő magát hónak tartja! Én az 
előadás’ érdemét félre nem ismerem; de tu 
d o m á n y o s  vagy k ö l t é s z i  t a r t a l o m ’ 
hiánya mellett, ez p u s z t a  f o r m a ,  melly- 
nek ügyes kezelése literatori rangra még 
nem jogosít. Ezt kell Csatónak mondanom: 
a’ mellett egy szikra magasabb lelkesedéssel 
nem bír; ő egy írói gép , melly kívülről pénz 
vagy kenyér, kelőiről a’ gyomor által moz- 
gattatik. Ezért tartánt én őt mindig szegény 
embernek, hogy ebbeli meggyőződésemet 
tetlleg kimutassam, „irói hivatás és critica“ 
czímzetű értekezésemben azon jegyzését tag- 
lalgattam, inellyben eredeti tehetségeink tör
vényes munkássága iránti tudatlanságát olly 
szembeszökőleg kimutatta. Csodálkozásomra 
Csató ezen értekezésemre felelt, nyomorul
tan az igaz, de felelt (mert v a l a m i t  felelni 
mindig lehet), ’s így kényszerítve látom ma
gam’ elébbi szándékomra visszajőni ’s neki 
még világosabban kimutatni, mikép ezen’ 
jegyzés’ közrebocsátásával teljesen kimutat
ta: hogy neki sem  l o g i c á j a ,  s e m e m 
l é k e z e t e ,  sem p s y c l i o l o g i á j a ,  s e m 
í t é l e t e  n i n c s .  Előállítom a’ vitatkozás 
alatt levő pontokat a ’ lehető legnagyobb vi
lágosságban. Egész mivoltok néz  e t em s z e 
r i n t  ez: Csatónak szemére lobbantatott hogy 
pénzért ír, ma fehéret, holnap feketét, a’ 
mint azt principálisa kívánja; ezenkívül azon 
gyanúban van, hogy az atlienaeistákra az el 
nem ért academiai jegyzői hivatal végett bo- 
szankodik, tehát erre a’65. számi szemlében 
azt feleli: Mit akartok ? Illy rúgóktól minden

iró vezettetik; miért tehát én nem? „Legel
ső ’s leghatalmasabb ezek (t. i. az irói rugók) 
közti a’ k e n y é r ;  második a’ h i ú s á g ;  har
madik a’ szenvedélyek, leginkább a’ hír • 
kincs- és boszuszomj; s csak negyedik az 
ü g y ,  t u d o m á n y ,  i g a z s á g , e m b e r i 
s é g  ’s más e r k ö l c s i  r u g ó k “. Erre Csató 
természetesen feleletül mást nem várhata en
nél : Hogyan ; hisz e’ módon az irók soha sem 
követhetik az igazságot? azért mindjárt utá
na teszi: „Minden, mit e’ részben szigorú 
morállal az írótól kívánhatni, csak az, hogy ha 
f ő r u g ó j a  nem erkölcsi eszme vagy tekin
tet is, de írását mi n d i g  az e r k ö l c s i  e sz 
m ék  és t ö r v é n y e k  szabályozzák. Például 
írjon valaki h i ú s á g b ó l ,  de írjon j ó t ,  leg
alább ne ártalmast; írjon bár b o s z ó b ó l ,  
de írjon igazat, ne rágalmat, ne hazugságot 
§tl). 11 Ochtinay Untai.

(Vege következik.)

H ő veb fo  v i l t t y o s i t a s
az egervö lgy i  trancz iáhró l .

E’ lapok’ folyó második félévi 8-d. szá
mában a’ 125. ’s köv. szeletén, egy hazafi ál
tal kitűzött jutalomnak közhírül adása mel
lett kértem olly hiteles oklevél’ beküldését az 
Athenaeum’ hivatalához, melly az egervölgyi 
francziák’ állapotját, mikor és mimódon ele- 
nyészését elegendően bizonyítaná. — Mint
hogy felszólításom ez időig nem csak siker 
nélkül marada, hanem némelly oldalról olly 
értesítést vettem, mi szerint franeziáknak 
egervülgyében valahai lakta hihetetlen lenne; 
— általam Oláh Miklósból, és egy oklevél
töredékből ugyanott előállított tanúság nem 
elegendő lianczia nyelvű nép fönvoltának be
bizonyítására : miután ez csak töredék, — 
amaz pedig könnyen tévedhetett, az ott ho
nos p a l ó c z s á g o t  vélvén idegen nyelvű 
népnek; következőleg hasztalan fáradság, 
franczia lakosokról szóló oklevelet kutatni. —

Alapos okokból támasztott kérelmem el
len irányozható ebbeli vélemény’ -megezáfo- 
lásául ’s bővebb világosításként, szükséges
nek Ítélem e’ következő fontos adat’ előa» 
dását.

1480-d. évben, I. Mátyás király alatt ho
nunkban tartózkodó pápai követ a’ római ud
varhoz Magyarország’ állapotáról ’s jövedel
méről terjedelmes tudósítást tévén, abban a’
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földnép’ leírásánál mondja: „Habitat etiam 
in dicto regno gens b e i n  a quae loquitur re- 
cte GALLIGE, haec habet p r o v i n c i á m  
p r o  se s e p a r a t  am;  isti remans erűn t in 
regno' ab antiquo tempore, quando Carolus 
Rex illud acquisivit.“ (Kovachich Mart» G. 
Scriptores Remin Hungaricarum minores. Bu
dáé, 1798. 8. Tom. II. paff. 16.) Már Kova- 
chich megjegyzette e’ tudósításról, hogy ere
detikép olasz nyelven készültnek fordítása; 
lássuk azért, mint hangzik az Engel Keresz- 
tely által némi jegyzésekkel közlött olasz 
nyelvű irat. így van abban: „Trovasi ancora 
detto Regno abitato da gente f i a m e n g a ,  li 
quali párián, dritto FRANCESE; questi Iian- 
no una p r o v i n c i a  p e r  l o r o  s e p a r a t a .  
Costoro rimastro nel Reguo anticamente, 
quando il Re Carlo lo conquistó. (Engel Job. 
Clir. Geschichte des ungrischen Reichs und 
seiner Nebenländer. Halle, 1798. 4. II. Th.
S. 8.) — A’ mi a' latin fordításban b e l g a ,  
az itt f l a m a n d u s  (fiamenga), tehát mind
egy; következőleg Oláh Miklós’ véleményét 
erősíti. Nem nevezi ugyan meg a’ vidéket e’ 
tudósítás: de eléggé helyre pótolja Oláh és 
az I. Lajos kir. alatt készült oklevél. Világo
san kimondatik itt az is : hogy Károly kir. 
(bizonyosan Robert Károly, 1310—1340) idétt 
költöztek be. —

Ennyi utasítás’ nyomán bízvást indulhat 
kiki az egervölgyi francziákról szóló okle
vél’ kikutatására, és fölkeresésére; a’ mit 
ha sikerrel viend végbe, nemcsak a’ magyar 
történet-tudomány’ nevezetes hézagát fogja 
pótolni, hanem az ígért t í z  darab aranynyal 
is bizonyosan megjutalmaztatik. Pesten , no- 
vemb. 7dikén 1838. Jern ey  János.

A' v  e ff ct t  t  a.
..) (V4ge.)

II.
Míg e’ szerint egész Velencze talpon volt 

’s örömét kitelhető zajjal nyilvánitá, a’ Mo- 
cenigo család’ nagyszerű márvány-palotája’ 
egy liátulsó földszinti szobácskájábán mély 
csönd ’s komorság uralkodik. A’ hajlék igen 
szegény, de tiszta ’s csak a’ legsziikséges- 
bekre szorított bútorzata, valamint egy rész
ről elárulá a’ lakos’ vagyontalanságát, úgy 
egyszersmind tanúsítni látszék, mikép az vagy

nem mindig illy szorult állapotban élt, vagy 
legalább nevelésénél fogva túl tudá magát he
lyezni a’ szegénységet jobbadán kisérni szo
kott aljasság’ korlátin. ’S valóban, a’ hajlék* 
lakosira futólag vetett pillantás is tökéletesen 
igazolhatá e’ két állítás’ egyikét. Azon ősz 
férfi’ arczán ugyanis, ki a’ tiszta terítetü asz
talka’ felső végén iilt ’s komor gondolatokba 
mélyedten tekinte az érintetlen maradt étel
re, olly meglepő jelei valának láthatók a’ 
kétségbe nem vonható nagyságnak, hogy a’ 
leggyakorlatlanabb föliiletes vizsgáló is azon
nal többet fogott volna benne gyanítani, mint 
mire elviselt igen egyszerű külseje bár kit is 
jogosíthata. A’ magas domborodásu homlok 
alatt két, bú ’s évsúly által behorpadt ugyan, 
de még mindig élénk lobogványu, éjszín szem 
világíta, ’s a’ római szabatu sasorr és dom
ború metszetű szabályos ajkak, párosulva a’ 
vállat verő selyempuha ősz fürtökkel, valóban 
olly képet tüntetőnek elő , minőt csak Belli- 
no’, Palma’, Titian’ ’s Georgione’ remekmű
veiken láthatni Grimani, Barberigo della Ter- 
razza, Gamba, ’s Cicognara családok’ régi 
fényükben rogyogó palotáiban. ,Atyám, — 
szóló egy az öreggel szemközt ülő alig 19 évű 
leányka, kinek arczvonási félre ismérhetlenül 
hasonlítónak a’ megszólítottéihoz, csakhogy 
itt az élet’ virító trónja ragyogott, míg amott 
az enyészet’ rémes jelei ijesztőnek, ’s égisze- 
lídségü kék szempár fölött szőke pillák ör
ködének ’s a’ hófejér homlokot szinte szőke 
szemöldök’s gesztenyeszín fürtök árnyékozák 
’s lengék körül, mikép azt máig is láthatni 
a’ régi büszke dogaressák’ arczképein, — 
atyám, az étel meghűl ’s te még mindig sötét 
komorsággal tekintesz tányérodra. Végezzük 
ebédünket, jó atyám, ’s részesüljünk mi is a’ 
köz ünnepélyben/

„Nem, leányom, azt nem fogjuk csele
kedni, — feleié mély sóhajjal az aggastyán — ; 
száz év’ súlya görnyeszti testemet, családom 
elhalt, csak te maradtál vigasztalásomul e- 
gyetlen fiamnak egyetlen gyermeke! Nem, 
leányom, mi nem megyünk nézni a’ pompát, 
a’ nagy fény’ látása megrepeszíené szívemet, 
ha látnom kellene, hogy azok most bíborban 
pompáznak, kiknek ősei egykor az enyéim’ 
sajkáinak hátulján állottak.“

.Feledd a’ múltakat, jó atyám, ’s ör
vendj velem az életnek, míg a’ mindenható 
engedi/
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„Örvemlni, ’s Velencze nincs többé! ? 
Igen, nincsen többé! A’ falak állanak; de az 
ajtók ’s ablakok be vannak szegezve, ’s hol 
hajdan Desdemonák ’s Portiák nyújtók ki ar- 
czukat az ezüst holdsugárok’ ölelésének, ott 
most liosszu köteléken rongyos i'rngök ’s ha
risnyák függnek szárítás végett a’ napon; 
mert a’ valódi nobile nem kívánt többé fény
ben élni, miután hazája sötét éj’ ölébe szál
lott !“

.Kedves atyám , te mindig olly bús vagy, 
's önkínzással keseríted drága élted’ estéjét.* 

,,’S nincsen talán elég okom arra? Vagy 
újra ’s ismét újra szaggassam föl szívem’ ha
lálos sebeit? Feledéd, hogy családom’,ősi há
zában mint nyomorult kapus vagyok kényte
len élni, kit csak a’ szegény gyámoltalan 
Andreának neveznek; engem, Maffio Moce- 
n igot, kinek neve hajdan fő helyet foglalt el 
Velencze’ arany könyvében? Te csak a’ jelen 
örömeinek élsz, szegény Carlina, ’s nem vagy 
képes fölfogni az elvesztett nagyság’ okozta 
iszonyú fájdalmakat!“

.Búdat tisztelem, kedves atyám; de gon
dold meg, hogy az becses napjaidat kurtítja, 
's mi lenne belőlem, ha te — istenem, nem 
merem végig fejteni e’ szörnyű gondolatot.* 
Carlina’ szemeiben könyük rezgének e’ szók 
után, ’s Maffio mély megilletödéssel ünnepé
lyes csöndben nyugtatá néhány pillanatig rajta 
szemeit. Végre elérzékenyíílten szóla: „Sza
vaid élénken emlékeztetnek arra, szeretett 
Cárlinám, miről már többször gondolkozóm; 
jövendődről határoznom kell, mert érzem, 
hogy éltem’ küszöbén állok. Pietro Vesodi- 
mári sajkás már kétszer szóla velem az iránt.“ 

,Pietro ? Kit közönségesen csak Malocli- 
ehionak neveznek az emberek, gúnyteljes kan
csal tekintete miatt, ’s kiről annyi roszat be
szélnek mindenütt?*

„Kaján irigység műve az, gyermekem, 
nem egyéb. Pietro Vesodimari utolsó cseme
téje a’ nagyhírű családnak, ’s alacson hely
zete teszi őt keserűvé az emberek iránt, kik 
olly nagy készséggel szoktak mindent roszra 
magyarázni, miről valódi fogalmok nincsen. 
Pietro szorgalmas és takarékos; Carlina, én 
férjedül szántam őt.“

,Nem, atyám, bocsáss meg, de ő férjem 
soha nem lehet !*

„Hogyan Carlina, te ellenkezel ? így még 
soha nem szomorítál meg,“

.Kívánd halálomat, jó atyáin, ’s örömmel 
a’ lagúnákba vetem magamat a’ Rialto-hid- 
ról; de Pietrót férjemül nem fogadhatom el 
soha, mert — ó atyám, ne vess olly komor 
tekintetet reám, mert — lelkem’ egész erejé
vel Carloért lángolok.*

„A* sajkások’ legszegényebbikeért, kinek 
jó hangzatu nevénél nincsen egyebe?“

,Ő fiatal ’s iparkodó —*
„És nemtelen származású!"
,De nélküle nincs ez életben boldogság 

leányod’ számára.*
„Gyermek , akaratom mindig szilárdul ál

lott, mint szent Márk’ templomának alapfala; 
’s szerencsétlenné még sem akarnálak tenni. 
De tegnap szómat adám Vesodimarinak, ’s ő 
örömében fogadá, hogy első győztes leend a’ 
holnapi regattánál, ’s csak mint ollyan veze
tem! oltárhoz. Álljon Carlo is a’ versenyzők 
közé, vijja ki az első jutalmat ’s én feledni 
fogom kedvedért a’ születést, mellyet, jól 
megfontolván a’ dolgot, önmagunknak úgy 
sem tulajdoníthatunk érdemül, és pályabérül 
fogadja el kezedet, mellyet inkább adom az 
első ’s legérdemesb sajkásnak, mint valamelly 
hízott bókolónak urszolgálatban.“

,Oh atyám, fog-e Carlo győzhetni Pietro 
ellen, ki bizonyára a’ legügyesb erős sajkást 
bérlendi maga mellé segédül, míg a’ szegény 
Carlo bajosan fog valakit találhatni, ki erejét 
érte koczkáztassa/

„Mocenigo’ unokájáért egész erejét ’s 
minden törekvését mozgásba hozhatja Carlo. 
Határzatom másíthatlanúl áll. Keressen Carlo’ 
társat magának ’s győzzön.“ E’ szók után el
hagyó a’ szobát Maffio, ’s Carlina pillanatnyi 
gondolkozás után lelkesülten kiálta föl: ,’S 
Carlo találni fog társat, ki győzni vagy meg
halni kész lesz vele.* —

Hl.
October’ 6ikán egész Velencze Balbi pa

lota felé seregle, mellynek ablakiból az egész 
udvar meleg részvéttel volt szemtanúja a’ ve- 
lenczei hajdani nagyságra olly élénkül emlé
keztető regattának, mellynek eredete a’ res- 
publica’ első századiban enyészik el. Midőn 
ugyanis Velencze szökevény alapítói a’ mo
csárok közt állandóan megtelepültek, nem 
akartak régi szárazföldi szokásiktól egészen 
megválni, ’s azért a’ szigeten minden ünnepi 
alkalomkor nyillövéssel mulatók magukat, mi
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dőn pedig* e’ czélból sajkákon a’ szigetre eve* 
zének, többnyire versenygve törekvének a’ 
lövészek parthoz ju tn i, ’s mivel zárt vonalban 
(riga) hagyák el sajkáikon Márk’ terét, tehát 
regatta lett e’ versenyző hajózás’ neve. 944ik 
évben a’ martalóczok’ hatalmából megmentett 
velenczei hölgyek’ emlékéül a’ kormány éven
ként pompás regattát rendelt tartatni, melly 
szokás állandóan föntartá magát ’s minden 
nagyobbszerű ünnepély’ alkalmakor isinételte- 
ték. — Miután a’ versenző sajkások a’ Santa 
Maria della Salute templomban, régi szokás 
szerint, buzgó áhítattal végzek imádságukat, 
kiki párjával a’ verseny’ színhelyére siete, 
melly a’ város’ keleti részében kezdődik a’ 
Giardini Publici mellett ’s S. Croceig terjed a’ 
csatorna’ ellenkező végén, hol a’ sajkák egy 
karót kerülnek meg ’s ismét visszatérnek a’ 
Rialto híd alatt Balbi palotához, mellyből haj
dan a’ dogé szokta, környezve a’ félelmes 
signoriától, szemlélni az érdekes népiinne- 
pet. Ott vahinak kitűzve a’ diadaljelek: vörös, 
kék, zöld és sárga lobogók, ez utóbbit a’ ne
gyedik sajka nyeri gúnyjelül, mert malacz 
van rá festve, mint jelképe a’ lassúságnak. 
A’ Piazzettától egészen a’ nagy csatornáig 
mindenütt lepve volt sajkákkal a’ víz’ föliile- 
te , ’s a’ Rialto híd alatt olly nagy volt a’ to
longás, minőre Velencze’ mostani lakosi kö
zül csak kevesen emlékezének. Leggazdagab
ban Papadopolo görög pénztőzsér’ sajkája volt 
ékesítve. Most ágyulövés jelenté az ünne
pély’ kezdetét, ’s a’ nép harsány tapssal üd- 
vözlé az utat csináló ,,Bissone“ nevű karcsú 
sajkákat, miket a’ versenyzők követének fe
hérkék tiszta öltözetben, könnyű evezőcsa
pásokkal liasgatva a’ víz’ sima fölületét. Hat 
sajka röpült a’ kitűzött czél felé, négy majd 
egészen egyenlő gyorsasággal, kettő hátrább 
maradva, ’s a’ nép különböző fölkiáltásokban 
nyilvánító örömét ’s véleményét. ,Hoh! Ma- 
locchio lesz a’győztes; evezőjét villám vezérli 
’s társa Paolo legügyesb sajkás a’ lagúnák
ban. A’ két apostol győzni fog.‘ — „Öt scu- 
dit háromra, hogy Carlo lesz a’ győztes, saj
kájának orra három vonallal előzi meg Ma- 
loccliioét.“ — ,„De ugyan kicsoda a’ derék 
Carlo’ társa? Nem , lát ám még e’ szép majd 
gyermekded arczot a’ lagúnákban. Bámula
tos, minő erőt fejt ki a ’ gyöngének látszó 
fip!“‘ — Örömtől lobogó szemekkel nézé az 
öreg Maffio a’ Rialto hídról a’ tündérfényü

pompát’s vidor zsibajt, és többször hangzék 
reszkető ajkiról: „Oh Venezia, Venezia, 
quanto seibella! Benedetta, ma povera tu
néziai“ — Még néhány ölnyire volt csak a’ 
czéltól Malocchio’ ’s Carlo’ sajkája, midőn az 
előbbi végső óriási eröködéssel mártá társá
val vízbe az evezőt, ’s néhány arasznyira el
hagyván Carlo’ sajkáját, győztes lett. A’ nép 
tapsolt, ’s Carlo’ társa e’ szókkal: „Elvesz
tünk, kedvesem“, holtan a’ sajka padlatára 
zuhant. Carlina’ gyönge testalkotása nem áll- 
liatá ki a’ szörnyű erőködést, ’s fájdalmat; 
szív-ere megrepedt. Maffio csak egy napig élé 
túl unokája’ halálát, Carlo ’s Malocchio pedig 
eltűntek Velenczéből; néhány nap múlva 
mindazáltal Fusinában két egymást szorosan 
ölelve tartó férfi’ holttestét fogák ki a’ halá
szok , ’s gyaníták, hogy egymással küzdve 
hullottak a’ tengerbe. Az egyikben Carlóra, a* 
másikban Malocchiora ismertek.

Ignác».

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

Nyilatkozás ^Munkácsy János ár’ rá
galmai iránt. — Az Athenaeum’ 34. számában és 
később a’ Társalkodó 86. számában felszólítánk Mun
kácsy urat, hogy azon rágalmait, mellyeket Orosz’ 
Századának 79. számában, a’ pesti magyar színház’ 
tagjait gyalázólag , és be nem bizonyítva írt, vagy bi
zonyítsa be, vagy vonja vissza ; nevezetesen bizonyítsa 
be: ,,K i az közülünk, k i t  az igazgató választmány 
intriguansnak és pedig a’ legnagyobbnak ismer ’s a’ 
k i Tündér Ilonát meg akarta buktatni ? K ik azok , 
k ik  bujtogatva voltak? ki á l ta l , k ik  ellen, hogyan 
és mikor voltak bujtogatva ?“ — A’ kiszabott 14 
nap , sőt csaknem kétszer 14 nap is elhaladt már ’s 
Munkácsy úrtól mind e’ mai napig csupán ezen vá
laszt nyertük Rajzolatai’ 34. számában:

,,A’ pesti magyar színháznak több tagjai az Athe
naeum 34. számában egy felszólítást intéztek hozzám, 
mintha én e’ jó urakat és asszonyokat a’ Századunk’ 
79. számiában „fondorkodóknak, bujtogatott gyulevész 
csoportnak, selavoknak, a’ pesti magyar színházat 
pedig egymás ellen törekvések’ pártfészkének“ ’s mit 
én tudom még minek neveztem volna. A’ Századunk’ 
idézett számában a’ pesti színház’ belső viszonyait 
érdeklőleg én mind össze is egyedül csak ezt mond
tam : „maga a’ választmány minden férfiassága mellett 
sem volt még eddig képes e’ t á r s a s á g b a  r e n d e t  
és f e n y í t é k e t  h oz n i . “  Tagadják el az urak és 
asszonyok ezt, vagy pedig tanuljanak előbb olvasni, 
ha méltán vélik valakitől megkívánhatni, hogy az lí
rákkal ’s asszonyokkal szóba álljon. Különben is e’ 
társaságnak köztiszteletben álló ’s rendszeretö tagjai 
mint Schodelné, a’ Leudvay pár, Couti, Joob , Zel- 
telmann, Beuza ’s a’ t. nem tartották érdemesnek ne
veiket e’ felszólítás alá-írni, melly főleg Bajza úr
nak szolgál b i z o n y í t v á n y u l  „hogy az aláíró 
urak és asszonyok ö t, mint igazgatót, szerették, 
tisztelték“ mihez nekem semmi közöm. — Mun
k á c s y . “

Ezen szavakban Munkácsy János úr I-ször elta
gadja , hogy ó Orosz Századában azokat mondotta le-
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gyen, miknek bebizonyítására öt felszólítánk: de az 
írottakat eltagadni nem lehet. Emlékeztetjük tehát őt 
és kiírjuk ide a’ szavakat, mikkel bennünket rá
galmaz :

A’ magyar színháznál a’ kéményseprőn kezdve 
minden ember dirigál, intriguál, practical, krónikái 
és mystificál.“

Alább: ,,A’ szinészek, vagy közölök legalább 
némellyek iránt vigyázóvá lettem ’s mi tagadás benne 
többször és több színésznek nyilván kimondám, mi 
szerint én egyre , de csak erre az egyre gyanakszom, 
hogy játékomat el akarja ejteni. Megkímélem nevét, 
hisz maga az igazgató választmány isméri ő t , mint 
legnagyobb intriguanst.“

Ismét: ,,Fel kelle tehát ellene 't. Szentkirályi úr 
ellen) izgatni a’ színészeket ’s a’ nagy csatát a’ szín
pad’ emoerei közé dobni.“

Ismét: „Cselszövénykedést visz a’ párt a’ színen 
belül véghez.“

Ismét: „Pisszegetés , apostolkodás, fiityölésre- 
készülés, miket a’ színpadon mindenki tudott.“

És végtére, mit maga Munkácsy úr idéz: ,,hogy 
a’ választmány nem képes e’ társaságba rendet és fe
nyítéket hozni.“

íme ezeket mondotta Munkácsy úr ’s most igen 
dicséretes módon eltagadja ’s bennünket oda utasít, 
hogy tanuljunk jobban olvasni. Az érdemes közönség 
látja, hogy mi olvasni tudunk, de látja azt is , hogy 
Munkácsy úr a’ gyávák’ regimentjébe tartozik, ki 
messziről villogó karddal fenyegetődik ’s midőn kö
zelről komolyan felhívjuk, kardját köpönyege alá dugja 
és eltagadja, hogy valaha kardot csak látott is. Ily- 
lyen vitézt mi színésznők csak kikaczagunk , mi szi
nészek pedig szánakozva fordúluuk el tőle.

II-  szor felhív: tagadjuk el, hogy társaságunkba 
a’ választmány rendet és fenyítéket nem tud hozni, a’ 
mi annyit teszen, hogy bizonyítsuk be , hogy rend és 
fenyíték van közöttünk. Ez ugyan különös ! Munká
csy úr ügyvéd ’s mint ügyvéd tudhatná , hogy annak 
kell bizonyítani ki valamit állít, actori incumbit pró
ba. Ő állttá, hogy közöttünk nincs fenyíték, nekünk 
elég azt tagadni, de neki kötelessége állítását bebi
zonyítani, ha azt akarja, hogy méltónak tekintsük 
vele szóba eredni.

III- szor újabban sért bennünket azt mondván, 
hogy a’ társaság’ rendszeretö tagjai mint Schodelné, 
a’ Lendvay pár, Conti, Joob, Zettelmann, Benza stb. 
nem tartották érdemesnek neveiket felszólításunk alá 
írni. Mintha mink aláírók nem volnánk rendszeretö 
tagok ! Ez bántás és annak is oktalan, mert mi e- 
gyenesen rendszeretetunket akarjuk megmutatni az
zal, hogy aláírtuk a’ felszólítást, mellyben Munká
csy úr állított rendetlenségeink’ bebizonyítására hi- 
vatik fel. Munkácsy úr az , ki rendetlenkedik ’s nem 
jár egy nyomon beszédeivel, hogy a’ nevezett tagok 
alá nem írták a’ felszólítást, ők lássák, ha magokat 
Munkácsy úr által rágalmaztatni hagyják.

Ezeket felelte nekünk Munkácsy ú r , ebből látja 
a’ tisztelt olvasó közönség , hogy ö másról beszél, 
mint a’ mi felől kérdeztetett, eltagadja saját szavait 
és újabban sérteget: minekutána tehát sem rágalmait 
vissza nem vonta, sem bebizonyítani nem tudta, kény
telenek vagyunk a’ 14 napi határidő’ eltölte után őt 
ezennel nyilványosan hazug rágalmazónak nyilat
koztatni. A ' pesti m. színház’ 40 tagja.

Nov. 11. P e l e s k e i  n ó t á r i u s .  Az előadást hi
bás , distonáló éneklések , szerep-nem-tudás és ebből 
következő stilizálások ’s általában hanyag játék bé
lyegezték. László a’ hámorról írt szakaszt össze visz- 
sza hadarta Csaknem az érfhefetlenségig. A’ peleskei 
nótáriuson igen csodálkoztunk, hogy Lendvayné ha
nyag játékán észre nem vette, miképen Othello’ ha
lálos fenyegetései Desdemona ellen csak tréfák vol

tak. Midőn Othello (Fáncsy), — k i , mellesleg legyen 
mondva, sokkal több bensőséggel adá szerepét, mint 
Lendvay — tőrrel forgolódott Desdemona körül, Des- 
dernoua nem igen ijedt meg, nem ugrott ki az ágyból, 
hanem csak heverészett tovább is a’ párnák közt. Ez
zel Lendvayné hihetőleg ma remekelni akart, ’s azt 
megmutatni, hogy ő olly Desdemona , ki még a’ ha
láltól sem fél. A’ derék színésznő igen téved, higye el 
nekem, ki életemben már sok Desdemonát láttam és 
pedig igen jeleseket, hogy Desdemonának a’ haláltóli 
rettegés teljességgel nem válik becstelenségére és nem 
illetlen dolog az sem , ha az ágyból kiugrik, midőn 
ölni akarják. Desdemona különben derék személy, de 
azon gyengeség meg van benne, hogy megijed, hatőrt 
szegeznek mellének ’s ezt ne tulajdonítsa neki Lend
vayné vétkűl, hanem másszor csak ugorjék ki az ágy
ból bízvást, mint azt ennek előtte tette is. Joobot, a’ 
wurmhofi Severt — ki mint halljuk kassai Severnek 
szegődött — ma Szigligeti akará pótlani. A’ rendező
ségnek igen meg kell szorulva lenni tagok’ dolgában , 
vagy tán parancsolni nem mer, hogy ezen szerepet 
énekesnek nem adja. Melly izetlen kornyikálás az a’ 
Szigligetié , midőn severségét akarja mutogatni! Sze
rencse, hogy a’ darabban Megyeri és Bartha jól ját
szottak, különben az előadás után Munkácsy úr ta
lán ablakait világította volna ki örömében, hogy a’ 
nagy közönségnek e’ kedvencz darabja, mellyet ő ha
lálban gyűlöl, ma roszúl sikerült. Nézőkkel egész a’ 
mozdulhatlanságig tömve volt a’ karzat és földszinti 
hely, vagy mint egyik pesti lapunk illy alkalommal 
typice mindig mondani szokta : zsúfolt színház, zsú
fo l t  közönség vo lt; ámbár én egyetlenegy nézőt sem 
láttam még, hogy zsúfolva jött volna a’ színházba; a’ 
színház sincs — hála Földváry Gábor urnák ! — sem 
kivíü sem belül kizsúfolva. Kívül szép sindeles, belül 
pedig falai ki vannak festve és a’ hideg ellen is nem 
zsúfolás, hanem fűtés által védetik’s miután olly nagy 
hideget mint a’ múlt téli, kiállottunk benne, reményleni 
lehet, hogy ezután sem fog kizsúfoltatni.

Nov. 12. bérleiszünéssel másodszor: B á j i t a l .  
Az előadás sikerűit. Adina gyönyörűen énekelt. Szer
dahelyi is zajos tapsok között adá ismét Dulcamárát.

35.

Hétfőn nov. 19. László József’ jutalmáúl először 
adatik: Richard, király a’ szent földön  , vagy : Ang
lia ’ ^ászlőja. Történeti regényes színjáték 4 felv. 
Scott Walter után írta Lembert, ford. Szigligeti a’ m. 
t. társaság’ költségén. A’ derék szorgalmú színész 
iránt minél több részvétet óhajtunk.

E g y v e l e g .

— B iit t ig c r '  e m lé l t p é n z e .  — A’ berlini 
emlékpénz-intézetből újólag Böttiger’ G. A. emlék
pénze került ki. A’ fő lapon a’ híres régiségbuvár’ 
mellképe van, születése’ ’s halála’ napjának egyszerű 
följegyzésével; a’ másik lapon Minerva’ baglya, irás- 
tekercset és borostyán-ágot tartva, e’ kórirással: 
D isc ip itl is  g a u d e n t e t p risca e  fo n tib u s  a r t ig .

— O p tic u s  f ö l t a l á l á s .  — Éjszakameriká- 
ban, mint hírlik, olly látmű találtaték fö l, mellyel 
a’ vízen által annak fenekére láthatni. Ezen eszköz 
kúp-idomu csőből áll, mellynek átmérője a’ vékony 
végen egy, a’ másikon pedig 12 ujnyi átmérővel bir. 
Mindenik végen üvegek vannak betéve. A’ cső lebo- 
csáttatik a’ vízbe ’s rajta sugártörés nélkül nézhetni 
le a’ fenékre. Egy különös csőben, a’ cső’ széles vé
gén, két lámpa van, úgy készítve, hogy segedelmük
kel éjjel is megkülönböztethetni a’ víz’ fenekén levő 
tárgyakat.

Myomatik Budán , a’ magyar klr. egyetem’ Betűivel.
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A z  e m b e r ’ e r e d e t i  t i i r v é n y s z e r i i
munkássága.

( V l e e. )

ím’ vitatkozásunk’lényeges tárgyai, xnik 
által Csató bebizonyító:

Először, hogy l o g i c á j a  nincs; mert 
osztályozni sem tud. Az irói munkásság’ fő 
rugóit ő így sorozza: pénz, liirszomj, szén- 
vedélyek, tudomány’ szeretete. Ez osztá- 
Jyozás’ harmadik tagja magália foglalja a’ 
két elsőt, sőt az utolsót is, mert szenve
déllyé nem csak a’ pénz ’s liír utáni só
várgás válliatik, hanem a’ tudomány’ szere
tete is. Kérdem: lőlietünk-e illy bakot, ha 
a’ dologról, miről írunk, csak félig meddig 
fogalmink vannak?

Másodszor, hogy e m l é k e z e t e  nincs; 
mert ezen scálát — elfelejtvén, mit a’ Hír
nök’ 65. számi szemléjében készített, ’s meg
győződése önkeblében nem lévén megálla
podva —, a’ 85. számi S z á z a d ’ conversa- 
tiojában másképen adja elő ; itt az irói ru
gók köztt az e l s ő  h e l y e t  a’ h i ú s á g  fog
lalja el, és nem a’ p é n z ;  a’ m á s o d i k a t  
pedig a’ p é n z  és nem a’ h i ú s á g .  Mely-

lyik már az igazi scála ? Csató, mint látszik, 
maga sem tudja!

Harmadszor, hogy p s y c h o 1 o g áj a nincs. 
Csató nem érti tehetségeink’ eredeti törvé
nyes munkásságát, organisatióját, mi a’ lé
lektan , sőt az egész philosopliia’ fő feladata; 
tőle a’ természet az elvonástehetséget egy 
átaljában megtagadta, esze azért nem hathat 
a’ dolgok’ belső tulajdoniba, ’s a’ tünemé
nyek’ végetlen sokasága köztt el nem iga
zodva setétségben bolyong. Ha ő azt mond
ja :  az irói munkásság első három fő r ugó i :  
pénz, hiúság’s boszúvágy’s csak a’ n e g y e 
d i k  a’ tudomány’ ’s igazság’ érdeke: akkor 
ezen állításnak más józan értelme nincs en
nél: az ö n z ő  r u g ó k  az  í r ó b a n  h á r o m 
s z o r o s a n  e r ő s e b b e k ,  m i n t  a z  i g a z 
s á g ’ s z e r e t e t e ,  minélfogva irói munkás
sága szükségkép nem a’ tudomány ’s igaz
ság’ szeretetétől liatároztatik, hanem önér
dekei által azoknak szolgál, nem az igaz
ságnak , az irók tehát összeütközés’ eseté
ben mi n d i g  ’s szükségkép az igazságot 
a’ pénznek, hiúságnak ’s boszuvágynak á l 
d o z z á k  fel ;  mert máskép fő, tehát ha t á 
r ozó  r u g ó k  nem is lehetnének. De e’ sze- 
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lint az irók b e c s ü l e t e s  e m b e r e k  s e m  
l e h e t n e k ;  mivel ember és isten előtt ezen 
nevet csak az érdemli meg, ki önérdekeit az 
igazság’ feláldozásával nem liajházza. Ez 
igen világos; ’s mit felel rá Csató? Semmit; 
hanem a’ tapasztalásból egyes eseteket hoz 
elő , mikből szerinte kiviláglik, hogy az irói 
munkásság pénz ’s hiúság által liatároztatik. 
Ez furcsa módja a’ pliilosophiai megmutatás
nak ! mert általa mindent be lehet bizonyíta
ni , a’ mit csak akarunk. Az emberi mun
kásság t. i. magában egy egész lévén, melly- 
ben minden tehetségeink k ö z v e t l e n ü l  vagy 
k ö z v e t v e  vesznek részt; minden cseleke- 
detinkben jólétünket ’s az igazat, szépet és 
jót tárgyaző ösztönök, ’s érzeinények ve
gyesen munkásak, ’s ha ennélfogva már va- 
lamelly rugó j e l e n l é t e  elegendő munkás
ságunk’ általa való határozása’ hirdetésére: 
úgy nincs bennünk ösztön, érzés ’s szenve
dély, mellyböl akaratunk’ határozását a’ ta
pasztalásból be nem bizonyíthatnék, akár 
melly tárgyakra nézve. De milly psycholo- 
giai zavar és tudatlanság ez ? Érzéki, ér
telmi, aestlieticai és erkölcsi tehetségeink 
külön, saját czélokkal ’s törvényekkel bír
nak, saját tárgyakat valósítanak. Míg tehát 
valamelly tehetség’ munkássága saját tár
gyától e l nem  t é r ,  czélját v a l ó s í t j a  ’s 
öntörvényeivel m e g e g y e z ;  k ö z v e t e t i e -  
n ű l  saját kútfejéből ered ’s ö n t ö r v é n y e i  
á l t a l  l i a t á r o z t a t i k ,  ámbár k ö z v e t v e  
abba mindig a’ többi tehetségek is befolynak; 
ha pedig i d e g e n  rugók által liatároztatik, 
akkor mindig önczéljaitól ’s tárgyaitól e l 
t o l v a ,  i d e g e n  c z é l o k n a k  s z o l g á l ,  
így p. o. a’ tudomány közvetlenül isinerette- 
hetségiínkből eredvén, az igazságot tárgyaz- 
za. E’ munkásságunkkal törvényszerűen köz
vetve más czélokat is valósíthatunk ugyan , 
’s rá többi tehetségeink is behatnak. Éle
tünk’ fenntartása egyetemi czélunk lévén, 
mellynek valósítására a’ munka általánfogva 
eszköz, irói munkásságunkkal helyesen a’ 
pénz’ keresetét egyeztessük össze, sőt ön
szeretetünk — életfenntartásunk’ ösztöne — 
kielégítését is ; mert jogos, hogy a’ jeles ’s 
hasznos literatúrai munkálódás jutahnaztas- 
sék ’s illő érdemet nyerjen: de mind e’ mel
lett minden józan fogalmak’ felforgatása nél
kül, nem állíthatjuk, hogy addig inig isme
rettehetségünk czélját, az igazságot valósít

ja ,  pénz ’s önszeretet által határozódik, mi
vel munkássága t i s z t á n  ön k ú t f e j é b ő l  
ered, saját törvényeivel és czéljaival egye
zik. Ha pedig a’ pénz ’s hiúság az irói 
munkásság’ fő r u g ó i ,  fő, tehát határozó 
rugókká, csak az által válhatnak, ha túlnyo
mó hatalmok által ismerettehetségiink’ mun
kásságát saját czéljától eltolják ’s idegen 
czélnak, az ön érdeknek, szolgálni kényte- 
tik. — De nem, mond Csató, más az e s z 
me,  más a’ r u g ó ;  pénz, hiúság ’s boszú- 
vágy lehet fő r u g ó n k ,  ha munkássá
gunk e r k ö l c s i  e s z mé k  á l t a l  s z a b á -  
l y o z t a t i k .  írjunk h i ú s á g b ó l ,  de írjunk 
j ó t ,  írjunk bo s zá l l ó i ,  de írjunk i g a z a t !  
Ugyan úgy-e ? Illy foonlomzavart csak Csa
tó egyeztethet meg fejében. Erre igazán rá 
mondhatom végre:

Negyedszer, Csatónak semmi í t é l e t e  
sincs. Világosítsuk fel helytelen különbözte- 
tését. Ha czéljainkat é sz  szerint, tehát á l 
t a l á n o s  formában, gon  d o lj u k ; ágyazok, 
mint a’ boldogság, szépség, igazság és jó 
ság’ e s z m é i ,  vagy i d e á l j a i  tűnnek elő; 
ha indító okaikat tekintjük, a’ mint azok é r 
z é k i s é g ü n k ,  é r z é s ü n k  ’s a k a r a t u n k ’ 
k ö r e i b e n  mutatkoznak, úgy azokat ö s z 
t ö n ö k n e k  vagy rú g  ó k n a k  nevezhetjük, 
’s ha érzékiségünk, érzeményink ’s akara
tunk fellievül, ezen ösztönök vagy rugók 
s z e n v e d e l m e k k é  válnak. A’ dolog mind 
a’ három esetben tehát e g y  ’s u g y a n  a z ,  
csak külön szempontból tekintve. Az igaz
nak, szépnek, jónak is szintúgy meg vannak 
érzeményiinkben rugói mint a’ jólétnek; mert 
a’ mint érzékileg sziikségkép óhajtjuk a’ kéjt 
’s irtózunk a’ fájdalomtól, úgy a’ szép, igaz 
és jó is sziikségkép t e t s z é s t ,  h e l y b e n 
h a g y á s t  ’s t i s z t e l e t e t  gerjeszt ben
nünk, ’s mint a’ fájdalmat soha nem óhajt
hatjuk ’s a’ kéj irtózást nem gerjeszthet, úgy 
nem a’ rút t e t s z é s t , a’ tévelygés h e l y 
b e n h a g y á s t ,  a’ rósz t i s z t e l e t e t ,  a’ 
szép nem u n d o r t ,  az igazság nem r os z -  
s z a l á s t ,  a’ jó nem m e g v e t é s t .  Itt em
beri természetünk’ eredeti v á l t o z h a t i a n  
a l a p j a i n  állunk, mik ö n k é n y ü n k ö n  
túl vannak. Rugók és eszmék közit tehát 
lényeges különbséget tenni ’s vitatni: hogy 
ha munkásságunk’ fő rugói önzők, ez még 
is erkölcsi eszmék által határozva lehet, czí- 
meres psychologiai tudatlanság ’s e l l e n -
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m o n d á s  f o g a l o mb a n .  A’ ki írói pályán 
pénz, hiúság ’s boszuvágy által határoztatok, 
annak munkássága idegen rugók által az is
meret’ eredeti czéljától az igazságtól elto- 
latik ’s idegen önző czéloknak szolgál; l e 
h e t e t l e n  t e h á t ,  h o g y  ön  ezé  Í j á t  az 
i g a z s á g o t  v a l ó s í t s a .  Ez oknál fogva 
mellékeiéin én Csató’ képtelen követeléséhez, 
hogy t. i. a’ pénz-, hiúság- és boszuszomjha- 
tározta munkásság mind a’ mellett m i n d i g  
erkölcsi eszmék által szabályoztassék, az ál
talánosan tagadó s o l i á t .  ’S ím’ a’ conver- 
sáló úr ezen soliá-t, mintha valami oktalan
ságot mondottam volna , újra kinyomatta , 
hozzá tevén: „ e z e k  az ő (Ochtinay) s a j á t  
s z a v a i ! “ Igen is , drága úr, ezek valóban 
szavaim; ’s most felállók az egész magyar 
közönség előtt kérdvén: ki bizonyított ezen 
sohá-val tudatlanságot ’s az ítélésben tehe
tetlenséget ; ki prostituálta magát ? Az-e , 
ki ezen tagadást először hallatá, vagy az, 
ki mélyebb értelmét fel nem fogván, azt 
meggondolatlanéi ismétlem merte ?

Eddig írtam volt — midőn a’ levélhordó 
szobámba lépvén, a’ 89. számi Szemlét ke
zembe adá. Csató a’ „Polémiáról“ írt érte
kezésemről szól ’s — dúl fúl. Szereim, lá
tom, derekasan hatnak, ámbár még a’heroi- 
cnmokhoz nem nyúltam. Kétséget nem szen
ved , észre hozzuk a’ gondolatban fiúkat, ’s 
mérsékleti hangra, tárgyi vitákra kénysze
rítjük! Hadterveinket még csak most kezd
jük kifejteni ’s ím’ a’ Természet, íróival együtt, 
már elnémult, Munkácsy végső vonaglásaiban 
nyög. Orosz okosan hallgat ’s tacticáját vál
toztatja. Ez utolsónak végre még némi po- 
liticai észt leszek kénytelen lulajdonítni. 
Mindjárt eleinte tetszett az nekem, hogy a’ 
forró gesztenyéket az izzó hamuból olly oko
san Csatóval kapartatta ki. De ez — ez u- 
raim olly v itéz, mellynél jobbat hetedhét or
szágon nem kaphattunk volna. Hónaponként 
nem tudom hány garasért , nyílt sisakkal ki 
áll a’ síkra, állásba helyezi magát, ordít ’s 
bajvivásra híjjá ki az egész magyar irói se
reget. Kaczagva nézém eleinte az esztelen- 
séget, előre sejtve azon messze hangzó dön
géseket, mellyeket nem sokára utána lial- 
lánk. Illy vívásnak, az igaz, nem is lehe
tett más következése; mert a’ csapásnak ma
ga nyújtja oda nyakát. Mindjárt eleinte vas- 
gyúrólag pörrel fenyegette az athenaeistá-

kat, ha 25 úr a’ „zsoldos eritieust“ vissza 
nem veszi. A’ pör elfogadtatott, ’s az én 
hősöm — altom tacuit! A’ vád, azt Ilivé, 
leveleivel bizonyíttatott volna be , ’s ő mély 
politicát fejtvén k i, Bajzát megelőzé, annak 
leveleit azonnal közre bocsátván, egyszers
mind felhiván Bajzát, hogy az ő (Csató) le
veleit is közölje; neki, mint mondánk, rósz 
emlékezete van ’s nem tudá többé mi van 
ezen levelekben. így Bajza kénytelenítve vala 
Csató’ leveleit kiadni, mellyek Csat5T'iíói hi
telét a’közönség előtt teljesen tönkre tevék. 
Gyász sorsa drága szemleiró forgásban van ; 
hadd teljesedjék b e ! Tegye meg az utolsó 
lépést. Bajza Munkácsy’ 26 hazugságaiban 
„részegeskedést“ emlegetett’s ön azonnal fel- 
j aj dúlt, hogy „részegesnek“ neveztetett. Kér
jen még erre factumokat, ’s némelly más 
dolgokra is, mellyeket elöresejtőleg már 
„Conversatiója“ utolsó részében megpendí
tett. I g a z s á g t a l a n  m e g t á m a d á s ’ vi sz-  
s z a v e r é s é r e  m i n d e n t  s z a b a d  e s z 
k ö z ü l  h a s z n á l n i  a’ mi  i gaz ,  ’s a’ jó
zan tactica elleneink’ olly teljes eligazítását 
javasolja, hogy azok soha többé ártalmunkra 
ne lehessenek. Azért csak bátran előre! Az 
idő nincs már messze, hol ki lesz forgatva 
minden lepleiből, kiállítva egész meztelen- 
ségében, elkoptatva az utolsó szálig! De ne 
higye, hogy mi azt olly türelmetlenül vár
juk! A’ Hírnök’ helyezete k é n y e s ,  elhasz
nált eszközökkel nem élhet; ’s ha a’ közvé
leményben hitele annyira elenyészik, hogy 
azon nyilvános hazughoz hasonlítaná, kinek az 
emberek már akkor sem hisznek, ha igazat 
szól: nem kényszeríttetik-e principálisa tőle 
szemleirói díját elvonni ? De félre gyász 
képzeletek ! Az egész magyar irói seregben 
nincs e’ perezben ember, kit mi — Munká- 
csyt kivéve — szemleirónak inkább óhajta
nánk; azért ne engedd Musák’ istene, hogy 
e’ nemes pár egymástól elváljon! Áldd meg 
őket jó gyomorral, állhatatossággal, ’s min
denek felett egymásliozi teljes, hegyeket á t
helyező hittel, hogy tovább is egymást gal
vanizálhassák ’s heringekkel táplálják. Mi 
— azon generálhoz az aneedotában hason
lóan — ez ügyben még hozzád segítségül 
nem folyamodtunk, ’s ezen túl is csak azt 
kérjük, hogy elleninkhez ne állj, ’s nekik 
mintegy deus exmachina ne segíts ; úgy mi, 
bízván igazságos ügyünkhöz 's jó fegyve- 
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riinkhöz, megelégedésedre hevégzendjük há
borúnkat, ’s ha majd, szokásod szerint, 
hosszú hét év után, megint egyszer rá pil
lantasz szegfény magyar literaturánkra, ’s 
szemeid csatatériinkön végig futnak, hol né
ma csend uralkodandik az elhulltak’ sírjaik 
felett: úgy hiszsziik, a’ múlandóság’ érzelme 
száll isteni szívedre ’s a’ római költőt idéz
ve, mosolylyal kiáltasz fel: Jam seges est , 
ubi Troja fűit!

Ochtinag Antal.

V é g s z ó .

Kenyeres bajtársomat 
Harczon elveszítőm;
Róla apját, tisztes őszt,
Titkon értesítém.

■Édes anyjának szive 
Meg fogott hasadni,
És fiáról nem rnerék 
Szomorú hírt adni.

Megjövök. A’ jó apa 
Ősihez leszálla,
És örök titkul vagyon 
Sírban a’ hir nála.

Még is én fedem föl azt 
A’ szegény anyának,
Biztatólag mondom el 
Végszavát fiának.

Végszavával úgy hiszem 
Megvigasztalandom,
Oh! e’ szó mindig velem :
„Éljen a’ magyar hon“ .

JErdélgi.

A z  e l s ő  s z ü l ö t t .
A ngol novella.

Atyám egy gazdag baronet’ második fia 
vala. Maga tevén idősb testvérével nagy
atyám’ családját, ő öröklé anyja’ minden va
gyonát, melly tetemes volt ’s ifjabb gyer
mekeknek szánva. Házasságra egy lady vei 
lépett, kit gyöngéden szeretett ’s megolda
tása és a’ jövedelmes birtok’ kézhezvétele 
után dekánságába ment lakni, éjszaki Irland- 
ba. Anyámat mintegy tíz évű koromban vesz
tém el; egyetlen gyermeke valék.

Atyám, ámbár a’ moral’ szabályihoz szi
gorú ragaszkodásban ascetához hasonlíts,

még is mélyen erezett. Anyámat imádá. Ha
lála csaknem őrültséggel határos búba ejté ; 
fájdalma még is lassan emésztő ’s titkos vala. 
Második házasságra soha nem gondolt. Min
den társaságot kerülve ’s szent hivatala’ kö
telességeinek élve, magányban és szegé
nyeknek adakozva tölté napjait.

Tisztelet nélkül most sem emlékezhetem 
rá. Ő nemes, tiszteletreméltó külsővel bí r t ; 
nagy, sovány, sápadt és kopasz fejű vala. 
Társalkodását hidegség ’s elvonultság bé
lyegző; keveset szólt, ’s ha beszélt is , olly 
hozzá illően, olly nyugodt ’s ünnepélyes han
gon , olly komoly kifejezésekben történt az, 
hogy beszéde inkább hasonlított oraculum’ 
jóslataihoz, mint barátságos mulatozáshoz.
— Engem soha meg nem csókolt, ’s ha ha
jamat simítgatá néha vagy térdeire vett fö l, 
olly vegyületet érezék a’ bátortalanság- ’s 
ürömbül, mellyet leírnom nehéz. — Még is
— eléggé csodálatos dolog!— atyámtól csak
nem bálványként szeretteiéin. Ezt én tudám 
’s elvonultsága’ és tiszteletem’ daczára is áb
rándos liozzáragaszkodással viszonzám sze
leteiét. Szemeimben ő inagasb polczon állt, 
jobb ’s értelmesebb volt, mint bárki más. ’S 
így én is az egyetlen teremtmény valék, 
mellyet ő szeretett; tárgya nappali gondola
tinak ’s éji álmainak. Ámbár durva ’s gon
datlannak látszék, éjjel még is, midőn erőt 
vett rajta a’ némberi gondosság, gyakran á- 
gyamlioz jött ’s órákig maradt meghajolva 
fölöttem, meggyőződésül életem ’s egészsé
gem felől. Ha megbetegedtem, éjenként vi- 
rasztott mellettem csiiggedetlen serénysége. 
Kemény szót akkor nem ejtett , hanem olly 
szeretettel ’s szelíden bánt velem, hogy azt 
meg nem foghatám. —

Tizennyolcz éves valék, midőn ő meg
halt. — Utolsó betegségében levéteték aj
kairól a’ pecsét 's szíve lerázá a’ leplet, 
melly rejtve tartá valódi természetét. Asz- 
kórban halt el, melly első megbetegedése 
után hat hónap alatt véget vetett életének. 
Teste hanyatlott a’ kórság’ befolyásai alatt, 
de lelke új életerőt nyert. Szintolly lágy
szívű lett ’s közlékeny, mint eltaszító volt 
’s magába zárkozott. E’ rögtön változás cso
dához hasonlított: engem az megbájolt ’s ö- 
römre ragadott. Nem hihetém, hogy azon 
perczben vagyok közel elvesztéséhez, midőn 
mindketten egészen megismertük volna egy
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jnást. De nem sokára tapasztalnom kelle 
azt.

Ő váratlanul ’s hirtelen halt meg, mi
dőn egy egyszerű áriát, mellyet anyám min
denek fölött kedvelt, játszám. E’ pillanat 
legmélyebb borzalom’, egyszersmind ünnepé
lyes ’s jámbor felmagasztaltság’ pillanata va- 
la. Csak akkor levék végtelen fájdalom’ 
martalékává, midőn egészen felfogtam vesz
teségemet. Kimondhatlanúl szenvedek ’s lel- 
kemből soha nem fognak elenyészni e’ seb’ 
redői. Gyakran csodálkozom, hogy szivem 
nem szakadt meg a’ nagy fájdalom alatt.

Én távol a’ világtól, a’ dekánságban ne- 
veltetém. Társalgásom csapán gouvernanle- 
omra , egy igen érdemes személyre, volt szo
rítva. Ez kevéssel atyám’ megbetegedése 
előtt férjhez ment ’s midőn elmúlt minden, 
vigasztalni jött a’ vigasztalhatlak. Ez neki 
nem sikerült ugyan, de megérkeztét más ok
ból szívesen vevém. Atyám régóta törekvék 
vagyont összetakarítani számomra, nem az
ért, mintha egy , örökösnő’ ‘ veszélyes hely
zetére juttatni akarandott, hanem hogy ne
kem független állapotot biztosítson. Innen 
történt, hogy halálakor én tetemes vagyont 
Öröklék. Saját, anyai örökrésze, anyám’ ’s 
az ő megtakarított vagyona 50,000 fontra 
ment összesen. Atyám idősb testvérét, sir 
Richard Grayt tévé végrendeletében gyámo
mul, azon egyetlen kikötéssel, hogy húszon 
egy éves korom előtt nagybátyám’ megegye
zésével se menjek férjhez. Ezzel nekem sza
bad választást ’s meggondolásra időt akart 
biztosítani. Életem’ szerencséjét ez okos zá
radéknak köszönöm.

Mihelyt elmúlt az első fájdalom ’s egész
ségem megengedő, a’ dekáuságot elhagyóra. 
Jó gouvernanteom Dublinba kísért, hova sir 
Richard Gray is eljött, hogy nemzetségi la
kálja, Angliába vigyen.

Nagybátyám’ meglátása engem rendkí
vül meglepett. Atyámnál ő egy évvel idősb 
volt ’s hozzá képest még is ifjúnak látszék. 
Közel volt az ütvenhez, de első tekintete 
bámulatos fiatalságot mutata. Csak szorosb 
vizsgálat után lehetett észrevenni az évek’ ’s 
gondok’ nyomait ’s arczán vadkomor vonást 
találni, melly ellentétben álla gondtalansá
gával. Senki nem lehetett megelöaőbb és 
szivesb irántam, mint ő, szívessége még is 
ellenemre volt, mert őt meghalt atyámtól e

gészen különbözőnek lelém. A’ v ilág , tár
salgás ’s öröm elfoglalók minden idejét ’s 
gondolatát. Magány ’s szerencsétlenség ná
la egyet jelentének 's magánynak azt neve- 
z é , ha nem volt körötte zajgó népsokaság. 
Utazásunk alatt folyvást csevegett, mert hí
vé , hogy anekdotái - ’s jeles történeteivel 
engem felvidítaná. Neki az fájt, hogy nem 
volt season, hova Londonban bevezethetne. 
Leányát, Hythe ladyt is szívesen meghivan- 
dotta, hogy általa társaságot gyűjtsön kö
röttem, de ő a’ szárazon vala, más leánya 
pedig Skótországban tartózkodók. Mit va
lónk teendők? ü a’ szomszéd nemes udva
roknak vadászatra Ígérkezett — ’s én Buch- 
waldban magányosan tépelődjem halálgon
dolatokkal ? De épen magányéletem volt e- 
gyetlen vigasztalásom. Kinyilatkoztatám , 
hogy több év’ lefolyta előtt semmi sem le- 
end képes rábírni társaságban megjelenésre. 
Nagybátyáin magán kiviil lett neveltében e’ 
nyilatkozásomon—, utóbb szokott mlvariság- 
gal mondó: tenném az t, a’ mi nekem te t
szik ; ő nekem soha semmiben sem fog el
lenmondani ; egyetlen óhajtása a z , hogy ké
pes lehessen mindig kellemes- és szívesnek 
mutatkozni irántam.

Nagybátyám azután történeteit beszélő. 
Nőül igen fiatal korában alrangu leányt vön. 
Rokoni ezért igen felbőszülének ’s tőle egé
szen elszakadának. Atyja elhalt ’s nagyaty
ja, ki félt, hogy örökrészét eladván, eltékoz- 
landja az egész birtokot, nyomban igéit ne
ki tetemes évi jövedelmet azon föltét alatt, 
ha elsősziilött fiát örökösül teendi birtoká
ban. Megegyezett benne. Néhány év múl
va elhalt a’ nagybátya is ’s Richard öröklé 
czimét és javait. Szeretetreméltó módjával 
néhány előkelő barátot szerzett magának az 
uj Gray lady. Nagy családúvá lön; de több 
magzata meghalt időnek előtte ’s maga is 
gyermekágyban. — Most, midőn e’ körbe 
bevezettetéra, a’ legidősl) fiú honán kívül, 
két leány jól kiházasítva vala, a’ legifjabb 
pedig, egy tizenkét éves leányka, Hamshire- 
ben , a’ család’ jószágában, lakott gouver- 
nantejával. Sir Richard szeretettel beszélt 
gyermekei-, főleg legidősb fiáról, ki iránt 
épen azért elfogulék. Atyja’ rajza után őt 
én kicsapongónak’s csekélynek tartám. Épen 
illyen volt nagybátyám is, de azért ő nekem 
tetszett, mert udvarisága legyőző idegenke-
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(lésemet ’s a’ nemtetszéssel, mellynek ő volt 
tárgya eleinte, kedvencz fia iránt viselteiéin. 
Szivemliől örültem, hallván, hogy ő Bécs
ijén van, hihetőleg tehát nem látandom.

Bnchwaldha aug.’ 29-kén élénk. Szép 
nyári nap ’s a’ vidék a’ nap’ teljes fényében 
Vala. A’ térés ’s csinos lak terjedelmes park
ban feküvék, jeles Ízléssel volt elrendelve’s 
gondosan megtartva. Olly vidám ’s mosoly
gó , az éjszaki oczeanpartok’ komor jelene
teitől annyira különböző volt minden, hogy 
tartózkodásom’ új helyére elégiiletlenül te- 
kinték. Olly nagy a’ szokás’ hatalma, nagy
bátyám azt vára, hogy egy angol park’ ’s 
úri lak’ új szépsége engem’ elbájoland; lágy- 
meleg dicsérésem őt boszontá. Kőszálak itt, 
tenger ’s ingoványok, nem valónak. Őskora 
bükligetek, folyó, melly zöld partok közt 
kigyózék, hegyek ’s völgyek, pagonyok ’s 
csalitok sohasem valának tárgyai csodálá- 
somnak; annyira igaz, hogy ritkán csodál
juk azt, a’ mi előttünk egészen uj. Kevés 
hónap egészen megváltoztató ez első benyo
mást. A’ táj’ vidámságának észrevétlen ha
tása lett kedélyemre. Kibékéltem szende 
lelkületűvel ’s végre szeretni tanuláin sza
bályszerű ’s diszes szépségét.

Sir Richard látogatás- ’s társaságról be
szélt. Össze akará magánál gyűjteni a’ szom
széd családokat ’s engem kényszeríteni el
fogadására különféle házakba meghivatásojn- 
nak, hol vadászat’ ideje alatt számos társa
ságai gyiilendnek össze a’ gazdag ’s mulat
ságkereső világnak. De én komolyan állitám, 
hogy lenyomatott kedélyemnek nyugalomra 
van szüksége, hogy a’ magány, mellyet há
za ígért, legfőbb keese annak, hogy magá- 
nyoiiiban vagyok legszerencsésb. Állításo
mat nem liilieté; sértette érzését engem e- 
gyedül hagyni magányban. Elutazását csak
ugyan — két nappal elhalasztó. Végre el
utazott, ’s az öröm’ szórakozottságában en
gem elfelejtett.

De házában én nem valék egyedül. Ma
rianne lakott velem. Ő mintegy tizenkét é- 
ves, tisztelettudó, szép leányka vala ’s igen 
jól egyezőnk egymással. Társasága szóra
kozásomul szolgált, ha nem szabadulhaték 
sötét gondolatimtól, de feszültségben nem 
tartott, mert tetszésem szerint elbocsátám 
őt ’s ábrándimnak adóm maganiat. Bucliwald- 
ban nem valék még tovább egy hétnél, mi

dőn egy esti sétáról visszatérvén, gyertya
fényt látánk az ebédlőben.

,Ali, tán testvérem ! — kiálta Marianne
— tán Clinton jött meg.‘

„Reményiem, nem ő“ mondám én.
,Ej, ne beszélj úgy, válaszolt a’ kis le

ány, te Clintont bizonyosan szeretnéd; ő 
olly kedves ’s jó — minden ember kedveli 
őt.‘ —

Be sem várá a’ lábitó’ leeresztését, ha
nem kiugrék a’ kocsiból. Visszatérte egy 
perczbe sem te l t ; arczán csalatkozás ’s kö
zöny föstekezett. ,Csak Vernon testvérem’ 
monclá.

,,’S ezt te nem szereted?“
,Oh igen — viszonzá — Vernon igen jó 

’s engem szeret, de még sem az, a’ mi Clin
ton. Gyakran egész hónapig lehet a’ háznál 
’s alig láthatni öt kétszer.'

A’ megszokott magány kissé elfélénkí- 
tett. Megtudván, hogy épen asztalnál van 
a’ megérkezett, én a’ társas terembe menék 
’s itt várám nagy nyugtalanul megjelentét. 
Nem sokára eljött. Beléptekor elijedék, mert 
ő a’ legszebb férfi volt, kit valaha láttam.
— Arczszine valóságos olajszín barna, sze
me sötétkék, feje kicsiny ’s jól alakított, 
termete középszerűnél kevéssel nagyobb*, de 
karcsú ’s jól nőtt vala. Gondolám, hogy 
nagybátyám’ udvarisága megegyezendik meg
jelenése’ kellemével: de Vernon élénk ’s U- 
gyes magaviselet nélkül vala. Szavai, ha 
beszélt, jelentősek voltak ’s szemei tűztől 
fényiének ; de magaviseleté félbeszakasz- 
tott, társalgása csípős és gúnyoló vala ’s a’ 
kellemetlen gúnymosoly , mellyre hajlama 
volt, igen elrutítá szép arczvonásait. Mind 
a’ mellett is ő igen szép, igen érdekes volt.

Marianne’ rajza egy pontban helytelen 
volt. —- Ő napról napra körünkben tölté ide
jét. Reggel gyalog vagy lovon kisért sétá
inkon, estve olvasott, mulattatott, ha dolgo- 
zánk vagy festénk, ’s mindent elkövetett, 
hogy hozzánk szívesnek mutatkozzék — azt 
kivéve, hogy hangalapjainkat soha nem for
dító. Ő nem volt barátja a’ liangászatnak — 
mellyet atyám olly szenvedélyesen szeretett
— hajlandóságai más egyébben az enyéim
mel egyezni látszának. Olaszból nekem lecz- 
kéket is adott; szóval, mellőlünk soha nem 
távozott, hacsak egyenesen el nem paran- 
csolám őt. Marianne mondó , hogy testvére
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egészen más emberré lett ’s én tudni hittem 
okát e’ változcísnak.

Egy tizen nyolcz éves leányka, ki épen 
most liagyá oda a’ magányt, mint velveté 
észre a’ szereiemfejlést egy fiatal, lelkes és 
szép férfi’ szivében, hogy egyszersmind ne 
érezze a’ hiúságának hízelgést ? Különös 
neveltetésem megőrizett a’ szépség’ tetszvá- 
gyától, vagy a’ gazdagság’ fásultságától. Lá- 
tám tehát, mit jelentsen Vernon’ hajlandó
sága ’s magamat büszkének érezém; dore 
szivem dagadozott diadalában. Vernon na
ponként lett láthatólag vonzóbb irántam; 
magaviseleté növekedett mindig hízelgő szí
vesség- és figyelemben. Szilárd vigyázattal 
haladott óhajtott czélja felé ’s tüztelenség 
vagy szeszély pillanatig sem tartóztaták fel 
döhaladásában. Titkon ’s álnokúl, mint a’ 
kígyó, ejtett hatalmába ’s hiú diadalmam’ vi
gyázatlan felfödözése lekötelezett, mielőtt ő 
csak egy szóval is elárulta volna.

Látván végre, hogy szerelme’ viszonzá
sát kívánja , elijedék. Felfödözéin, hogy 
minden lélektelietsége ’s fényes tulajdonai 
mellett is nem szereiéin őt ’s barátságnál 
gyöngédebb érzéssel hozzá nem viseltethe
tem. Magam feddéin hálátlanságomat, szé- 
gyenléin ingatagságomat, ü látá küzdései
met; ő egész alázatosság ’s engedelmesség 
vala; ö többet nem kívánt, ő megelégiile, 
ha csak testvére lenni, őt szánni ’s jelenlé
tét tűrni akarnám. Ezt inegigérém, ’s ismét, 
mint valék, bizodalmas lettem.

Lehetetlen leírni a’ finom cselt ’s cso
dálatra méltó fáradhatlanságot, mellyel rej
tett hálóját szövé , míg egészen befogna. E- 
leinte csak azon parányi kegyelmet k éré , 
hogy szólhasson irántami szerelméről; utóbb 
fel tuilá költeni szánakozásomat szenvedése
in, mert igen ékesszóló vala, ha fösté azo
kat ’s jeles tulajdoniinat magasztalé. Ő olly 
keveset kívánt, olly alázatos de fáradhatlan 
is valtj, ’s a’ legkisebb sükerrel i s , mellyet 
nyert, nem mondott le soha. Nagybátyám
tól elfeledtetve, a’ világtól nem ismertetve 
’s figyelemben nem tartatva, védetleniil valék 
átadatva cselszövényei- ’s fortélyainak. Nap
ról napra megujítá azokat. Kilesé ’s hasz
nára fordítá lelkiiletem’ minden gyöngéjét. 
A* félelem — méltatlanságot elkövetni — az 
óhajtás, szeplőtleniil őrizni meg tisztaságo
mat, erényeknek neveztethetnek ugyan; de

fiatal tapasztalatlanságom ’s túlfeszített fo
galmaim könnyű zsákmányul tevének.

Végre kicsikaró ígéretemet, hogy elér
vén a’ meghatározott kort, neje Ieendek. 
Ezt lelém egyetlen eszköznek gyöngéd ér
zelmem’ ’s őszinteségem’ bebizonyítására. 
Azt Ígérni annál készebb valék, mert lélek- 
tehetségeit csakugyan csodálom ’s hittem, 
hogy nálainnál jobb nőt érdemel. Szerelmem’ 
hiányát saját hibámnak tartani, mit jóvá kel
lett tennem. Korom’ meggondolatlansága- ’s 
tapasztalatlanságában annyira menék, hogy 
titkos idegenkedésemet előtte elrejteni tö
rekvő in.

Ezután, ha egy hétre elutazott, szíve
sen megegyeztem kívánságában vele leve
lezni ’s leveleim telvék valának gyöngéd
ség- és szeretettel. Künyebbnek lelém leír
ni, mint kimondani az t, a’ mit éreztem ’s ö- 
rültem, hogy illy könnyen mutathatom ki 
hálámat szerelméért. Szívesen megegyez
tem viszonyunk’ titkontartásában i s , mert 
így menthetőm legalább viszszatartózkodá- 
som’ magaviseletében. E’ kivánatot liaszná- 
lám annak sürgetésére is, távoznék tőlem 
némi időre. Midőn elutazott, örültem, kész
sége még is búsított.

Igaztalan még sem lehetők. Vernonnak 
voltak némelly gyöngéi, de közöttük hideg 
érzés nem vala. Hevesség ’s szenvedélyes
ség voltak lelkületvonásai; még is példátlan 
előrelátással ’s furfangsággal egyesíthető a- 
zokat. Engem még nem is látott, már is el
tökélő személyemet vagyonoininal elnyerni; 
de olly nagy volt kedélyheve, hogy saját 
hálójába lön befogva ’s azzal végződött ha
szonlesre alapított csele, hogy őt egy leány
ka, kit útált, szerelemrabbá tette. Sürgető 
kérésemre eltávozott tehát; de ezt tevén, 
tervét inozdítá elő. Leveleim valódi bizo
nyítványok voltak ellenem azon esetre, ha , 
mitől méltán tartott, Ígéretemet visszakiván- 
náin húzni. Czélzatait én aggodalom nélkül 
teljesítém; legmerészb várakozásait is fölül
múlva látá. Leveleim aráéihoz (menyasszony) 
hasonltának ’s mi bennük gyöngédségben 
hiányzott , szemeiben lielyreiité azt viszo
nyunk’ nyílt elismerése. Kezeiben lévén e’ 
bizonyítványok, visszatért. Az engem nem 
aggasztott, sőt jelenléte javamra szolgált. 
Épségben tartá bennem a’ kikerülhetetlen 
sorsnak, mellyre magam eltökéléin, érzését
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’s társasaira félbeszakasztá Bnckvvald’ etry- 
lianrru csömlét. darády.

(Folytatása köretkoíli.)

M a g y a r  j á t é k s z í n t  k r ó n i k a .

JNov. 13. Do n n a  Di ana .  E* színműnok. szíri"* 
ládánkon különös sorsa van. Tetszik \s megtapsol- 
tátik, nem azért ’s nem úgy, mint, ’s miért'’érdem
lené ; de elég , hogy tetszik ’s be van fogadva a’ 
közönség’ kedvezéseibe. A’ min csendes gyö
nyörködéssel mosolyogni kellene, itt hangos kaczait 
okoz: a’ karzat ki nem maradó hahotával üdvözöl 
minden cselt, zajos kedvkitöréssel minden ii°-yes fo
gást, melly a’ gőgös szép’ meghódítására intéztetik. 
’S csak e’ körülmény az, mellyel az egy kissé finotn- 
talan, ’s részint nyers előadást menthetőnek , sőt a’ 
szinészeti ízlés’ gyermekkorához képest majdnem a- 
jánlatosnak véljük; mert igen könnyen eshetnék, hogy 
ezen minden apróságot zajosan kiemelő érthetőség 
nélkül sok végképen elveszne , mi most figyelemmel, 
sőt tapssal fogadtatik. Szerepét legjobban fogta fel 
’s vitte ki Lendvay (Caesar); erőltetett daczában ’s 
való érzelmeiben épen olly következetesen hű, mint 
természetesen átolvadó, minden botránkoztató ugrás 
nélkül. A’ csaknem összerogyásig beteg Lendvayné 
(Diana) helyenként sok hatással játszott; de a’ büsz
ke , fennhéjázó királyleányt nem elég méltósággal 
’s fenuséggel ábrázoló. (Megsértett hiúságából ere
deti haragja inkább méreg, a’ szerelem által felol
vadó hideg büszkesége több mint érzés, valódi elér- 
•zékenyiilés volt. De játéka még e’ hibás felfogás 
mellett is érdekes lévén, rögtöni betegsége mellett 
úgy lehet azt tekinteni, mint áldozatot , mellyet szí
nészi hivatás és vonzódás, szenvedések között a’ sem
mit nem gyanító ’s ezért hidegen bíráló közönségnek 
koz. Perínt László igen nyersen, igen zajosan ki
emelve adá; de erről már elmondok Ítéletünket. Ha- 
rai (Gaston) gyenge szavával ’s akadozásaival még 
nem tudta megnyerni a’ közönség’ figyelmét. Az ifj. 
Egressy (Louis) sok szépérzettel, tapintattal b ír ; de 
valami bágyadtság, erőtlen, férfiaílan lágydadság van 
minden előadásaiban, ’s ez már olly régen tart, hogy 
szinte kételkedni kell előmehetéséről. E’ mellett ke
zei ’s nyaka’ rángatásai a’ színészi mozdulatok’ ke- 
rekdedségétől még igen távol vannak. De mind éz hi
bás irány lehet, ’s talán könnyű, erőltetlen játék’ 
keresése; de ennél elsőbb a’ helyes, szabályos játék 
’s ha ezt sajátjává tette, következni fog a’ könnyű
ség is. — A’ dámák nem mindenkor látszottak ügyel
ni a’ megjelenő lierczegek’ üdvözléseire ’s hajlongó- 
saíra ’s ez igen boszontó figyelmetlenség, ha bár ki
csiségnek látszik is. I7.

Nov. 14. B ű v ö s  vadász .  A’ szereposztásban 
ma tetemes változásokat lehetett észrevenni. Ottokar’ 
szerepében a’ nehéz mozgású és monoton hangú Erikk 
helyett Egressy Benjámint láttuk. Ö kezét, lábát, 
sine lege , össze vissza hányja , nyakát előre nyúj
togatja: szóval, mozgásaiban valami erőltetett fesz
telenség van. Azonban énekében van valami, mit az em
ber szeret, és ügyekezeteketmindigvehetni rajta ész
re. Ma inkább lovász-mester volt, mint herezeg, mert 
azt, mit tekintetnek nevezünk, épen nem tud maga’ 
külsejével jelenteni: azonban inkább négyszer Eg
ressy, mint egyszer Frikk. Kuno’ szerepét Udvar
helyi Sándor helyett Udv. Miklós adá. Miklóst ismeri 
a- közönség ’s tudja, hogy ott mindig mester lehet, 
hol Sándor csak gyenge tanuló még : de ezen Sándor

ne szomorodjék el, mert előmenetelt ö is tehet csak 
akarjon: csakhogy a’ művészetet ne mellékes, hanem 
fő czéljául tekintse , mert az nem engedi magát sem
minek alárendelni és hanyag tisztelőit megboszúlja, 
Agathát a’ derék Dériné helyett Felbér Mari adá. 
Dériné köpczösebb énekesné, a’ mit mindig becsülni 
kell, mert tartósabb és jobban kiállja a’ színpadi vi
szontagságokat: de Felbér’ éneke jobban kebelhez 
szól. Neki fiatal, kedves hangja van, és éneke ér
zéstől átmelegedve. Ajánljuk neki a’ magyar nyel
vet. Ha mind ezt, mind az éneket, szorgalommal 
gyakorlandja, ne féljen senkitől, még az ellenkező 
csillagoktól se !—A’remete most Molnár helyett Konti 
volt. Molnár jó b a k t e r  (éji őr) a’ Peleskei nótá
riusban: de azt ,  hogy e’ remete’ szerepében énekel
ni is lehet, csak most láttuk Konti’ szabatos szép 
énekéből. Konti egyéb iránt alaposabb annak tudá
sában, hogyan kellene énekelni, mint magában az 
éneklésben, és jobb énekes mint szinész. Végre 
Kilián’ paraszt’ szerepét íisivora helyett Benza adá. 
Zsivorának minden mozdulatán valami félelmes fin
nyásság van: és hangja kicsiny terjedelmű. Benzá- 
ra e’ részben nem lehet panasz. Ö az élő és mozgó 
t ú l z á s  maga: énekben és játékban; hangja erős de 
nem szép, és sokszor ordítozásba esik; játékából hi
bázik a’ nemesség. Erjösebb hangon kell énekelni? 
ö fülsértőleg kiáltoz. — Nevetségesen kell öltözni? 
ö ijesztő-ábrázatokat csinál. — Magyarul kell be
szélni? Ments meg isten.1 Ö még fiatal ember, 
kár, ha rósz útra téved. — A’ szerepváltoztatások 
szerint — mellyek dicséretére válnak az igazgató
ságnak — azt várhatók : hogy az előadás sikerűiéiül, 
de ezen operának különös szerencsétlensége van ro- 
szúl adatni. Felbér Marin meg lehetett ismerni, hogy 
betegségből most gyógyult meg; énekében kevés kifeje
zés volt; ő ezen szerepet máskor nagy tetszéssel adá. 
Szerdahelyi jól játszó és meglehetősen éneklé a’ ma
ga által fordítóit rósz textust. () nagy mester a' 
rósz fordítások’ éneklésében. Az előadással nem igen 
volt a’ közönség megelégedve. A’ gépézeti productio 
ismét nem sikerült. Ezen darabnak talán az az ocsmány 
bagoly fatuma, melly ott egy fán ül ’s mint tehetet
lenség’ symbohima, sem nem huhog, sem nem röpül; 
csak szárnyait emelgeti. Vannak példák rá , hogy a 
rósz daemouok Hlyen baglyokba rejték magokat és 
úgy üzék bűvös mesterségüket az emberek’ ártal
mára. 35.

E g y v e l e g .

Eddig ismeretlen állatfaj. Nem rég ne
hány melsesliamí halász (Wiltshirbeu) Avon’ vizéből 
hálójukat kihúzván, abban egy iszonyú nagy szarvat 
találtak; tovább keresék a’ folyót, és egymásután egy 
koponyát, egy oldalbordát és egy szárcsontot leiének, 
szinte rendkívül nagyokat, végre pedig egy másik 
szarvat az elsőhöz hasonlót. Miudenik szarv 3ö’/2 uj- 
nyi hosszú, kerületek alant 18 ujnyi; a’ koponyán 
látható , hogy 12% ujnyi távolságban állottak egymás
tól. A’ londoni állatkert' múzeuma vette meg e’ cson
tokat; már meg is érkeztek ’s a’ csonttá vált anya
gok’ nagy csarnokába tétettek. A’ természetvizsgá
lók azt nyilvánítók , hogy e’ csontok egy még eddig 
egészen ismeretlen, özönvizelőtti állatfaj’ maradvá
nyai a’ kérődzők’ rendéből. * 23
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1'artnlom : Nádasdjr Tamás, a' nádor (Horváth Mihály'). — Az elsüsziilütt, folytatás (Carády). — Ma
gyar játékszíni krónika (V . és 25.). — Egyveleg.

lYátlasdtf Tamás, a’ nádor. *)

Miként az árnyék a’ testet követi, úgy 
szokta üldözni az irigység és rágalom mind a’ 
valódi nagyságot, mind a’ magas helyzetet ’s 
méltóságot is; kiváltkép pedig ollyatén egyé
nekben, kiket középszerű vagy épen alacsony 
sorsból emelt föl a’ szerencse és szeiirélyes 
tulajdonok. Ezen közüs.sórsot Nádasdy Tamás 
sem kerülhette el. Azért találunk számtalan 
dicséretek ’s magásztalások között, menyek
kel őt a’ részint egykorú , részint kevéssel 
fiatalabb történetírók elhalmozzák, némely- 
lyektöl olly vétkeket ’s alacsony charactervo- 
násokat tulajdoníttatni neki (különböző helye
ken ugyanattól is, ki őt másutt égig magasz
talta), mellyek amazokkal homlok egyenest 
ellenkeznek. Hősünknek minden magyartól 
tisztelendő emlékezete ’s maga a’ megliomá- 
lyosíttatni szándéklott erény és elferdített, 
megsértett históriai igazság is követeli tehát, 
hogy őt azon vádak alól kimentsük, ’s részint 
az előítélet vagy önzés szülte rágalmakat

*) Mutatványul annak nem sokára megjelenendő élet
rajzából.

megsemmisítsük. Előlegesen legyen mondva, 
hogy, habár nem volt is talán ment minden 
gyarlóságaitól a’ gyönge emberi szívnek, ’s 
ha mint embert nem akarjuk is egyenesen az 
erény’ eszményéül ( ideale ) fölállítani; de 
azon vastag political ’s leginkább erkölcsi 
vétkeket sem akarjuk rajta tapadni hagyni, 
mellyekről vádoltatik ’s mellyek azon ember
nek, kiről ollyanok megvalósulnak, még a’ 
becsületes, annál kevésbbé a’ nagy és tiszte- 
letes ember’ szép nevét sem hagyják bito
rolni. .

Már a’ magas méltóság is mellyben Ta
más állott ’s viselet-módja , mint országférfi
nak, adott okot különbözőleg ’s nem mindig 
kedvezőleg ítélni, legalább egyes téteményei- 
rö l, ha nem egész characteréről is. A’ na
gyok ’s ezekkel együtt a’ történetírók is , mi
ként egyik vagy másik párthoz tartoztak, 
mellyekre az ország szakadva volt, úgyked- 
vezőleg vagy kárlioztatólag ítélték meg a’ 
saját párták, vagy az ellenfelekezet’ emberét 
Továbbá, ő részint körülményektől kényszerít- 
tetvén, részint liazaíiui elvből kétszer változ- 
tatá a’ pártot, mellynek erejét szentelte; mi 
az ellenfelekezet’ embereit, kiváltkép azokat, 
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kiknek nem annyira a’ közjó, mint a’ pártok’ 
fennállásából szivárgó önhaszon feküdt érde
kükben , könnyen igazságtalan Ítéletre veze
tő. Végre political állása is, mellyben némi 
összeütközést egeikkel vagy másikkal nem 
mindig* kerülhetett e l, vagy akart elkerülni, 
a’ megsértett’ gyülölségét ’s rágalmát és tet
tének fekete szinekkeli leírását szükségkép 
maga után vonta. *)

De ezen nehézségek, mellyek elönkbe 
gördülnek, midőn Nádasdy’ characterét né- 
rnikép lefesteni törekszünk, bennünket épen 
nem rettentenek e l, sőt hatalmasabban föliz
gatják bennünk a’ nyomozás’ szellemét ’s ki
váncsiakká’ tesznek, személyes tulajdonait 
részrehajlatlanul ismerni tanulni. Nyomozá
sunk’ folyamán e’ két kérdés fog bennünket 
vezetni: Valódilag nagy idomokkal ’s tehet
ségekkel felruházott, vagy csak a’ szerencse’ 1 
kegyencze voli-e ö ? ’S kiáll-e nyilvános és 
magános élete szigorú bírálatot ? Meg kell a- 
zonban előlegesen is vallanunk, hogy lelkii- 
letének minden vonásait a’ legapróbb részle
tekre szétbonczolva, hiteles kútfők’ hiányá
ban (ha talán ollyanok némi előttünk ismeret
len , vagy a’ méltóságos grófi család’ könyv 
’s irómánytáraiban rejtekben nem feküdnének) 
nem adhatjuk; de még is adhatunk annyit, 
mennyiből beljegyes sajátságai átalánosabb 
vonásaikban elég világosan előtűnnek.

ügy látszik, Tamás már a’ természettől 
nyert bizonyos simaságot erkölcseiben ’s ü- 
gyességet a’ társalkodás’ és viselet’ módjában, 
mi őt a’ különböző kedélyű ’s elvű éknél is i- 
gen hamar megkedvelteté. Ezen sajátságait 
pedig neveltetése ’s kivált hosszabb tartózko
dása a’ külföldi iskolákban, később pedig 
helyzete, melly öt sokféle súrlódásokba vit
te, emelé ’s tökéletesbíté. Hizelkedés nélkül 
megelőző udvarisággal viseltetett ő mindenki 
iránt, mi által kellemes külseje mellett a’szí
veket magához hódítá. Kétségkívül ezen sa-

*) így midőn Isthvánfl'y őt a’ miatt rója meg, hogy 
rokonát Isthvánífy Istvánt hirtelen haragtól föllob- 
bauván, ítélet nélkül megölette, elhallgatja azon 
körülményt, mikép ezen jelenés háborús időben 
történt ’s Nádasdy a’ subordinate’ megsértését 
büntette legyen meg e’ nyugtalan elrníí, zajlongó 
Isthvántfyban. Ha ezen tette Nádasdynak bünte
tésre méltó volt volna — legalább ollyanra, minőt 
a’ íelpörös rész kívánt — bizonyosan nem fog
ták volna az országgyűléstől kirendelt bírák az 
igazságszeretetéről eléggé ismeretes király’ aka
ratja ’s intése szerint félre tenni a’ kivégzett ro
konitól ellene indított port.

játságai álfái nyerte meg részint Ferdinand’ 
hajlandóságát is mindjárt political pályája’ 
kezdetén, midőn mint királyi titoknok ’s ta
nácsnok kétszer követségben volt az össze
gyűlt német rendeknél. Ez szerzé meg neki 
Gritti’ szivét is mindjárt az első találkozáskor, 
midőn Buda’ elvesztése után a’ török császár
tól Zápolya’ táborába küldetett, ettől bősz út 
szenvedendő, ha részint Gritti’ pártfogása, 
részint egyéb barátainak közbevetése a’ párt- 
király’ haragját meg nem engeszteli.

Ezen egész korban egyet sem ismerünk 
a’ nagyok között, kit a’ történetírók közönsé
gesen annyi dicséretre méltatnának ’s kihez 
a’ honfitársak, még az ellenpártuak is , any- 
nyira csatlakoznának, mint Nádasdy. Tanúi 
ennek azon számtatlan levelek, mellyekkel 

_ől egyházi ’s világi nagyok mindennemű ii- 
gyekben megkeresték ; tanúja azon bizodalom 
’s baráti ragaszkodás, mellyet iránta mind a’ 
két pártuak olly különféle körülményekben 
nyilvánítottak; tanúja végre egyebek közt 
azon két oklevél, mellyek legfényesebb emlé
kei Nádasdy’ nagyságának; ’s mellyek’ egyi
kében a’ Gritti’ czinkjaimiatt veszélyben forgó 
honfinak mindennemű védelmére mind a’ két 
párt’ első emberei éltöket ’s vagyonukat eskü 
alatt lekötötték; másikában maga a’ fejedelem 
legnyilvánosabb bizonyságát adja Tamás’ sok 
oldalú derékségének ’s erényeinek. ’S miként 
ennyi ragaszkodást, ennyi bizodalmát nem 
czinkosság, nem alacsony hízelgés, hanem 
valódi személyes nagyság által nyert legyen 
magának, bizonyítja azon egy, minden más 
próbát szükségtelenné tevő jelenés is, melly
ben élete’ vége felé nem kételkedett az iránta 
igen jótékony ’s bizodalmas királyának ke
gyét is föláldozni az igazság’ és tiszte k i\á- 
natainak.

Az eddig említett társas erényekkel páro
sult hősünkben egy nem mindennapi, nem kö
zönséges mértéke a’ szellemi tehetségeknek. 
’S ha talán nem tulajdonítanék is neki a’ 
csillogó géniét, a’ közönségeseknél sokkal 
szerencsésb idomokat ’s tehetségeket még sem 
tagadhatunk meg tőle. Ő a’ kort, mellyben 
élt, minden zavarában, ’s a’ körülményeket, 
mellyek közt munkálkodott, minden bonyoló- 
dásaikban olly éles szemmel fogta föl, hogy 
mind polgári, mind hadi ügyekben, bár mi 
terhesek, mi szövevényesek voltakis, mindig 
elhatározottan, habozás nélkül, belátó lélek-
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oyőzőtt is meg- oily dicsőséggel, hogy feje
delem és nemzet egy szívvel lélekkel állapo
dott meg ő henne.

De fussuk át röviden politicai pályáját. 
Olly veszélyteli körületekben, minők az óriási 
erejű ’s liódoltatni vágyó töröknek készületei 
miatt a’ szerte bomlott hazát a’ mohácsi üt
közet előtt fenyegeték, ’s minők e’ vérnap 
után a’ trón változás okozta ’s egész dühhel 
kitörő zajlongásokban fejlettek ki, bizonyosan 
olly követet láttak a’ rendek szükségesnek, 
segéd kezekért küldeni a’ szomszéd német — 
szinte pártokra szakadt ’s személyes ügyek
kel bajlakodó — országgyűlésbe, ki az óhaj
tott czélt ügyessége által eszközleni, joggal 
tartathaték képesnek. Mind a’ két esetben pe
dig a’ még ifjú statusemberbe, Nádasdyba, 
helyezteték a’ bizodalom. Minek mennyire fe
lelt legyen meg, senki sem fogja, kivált első 
követségében, e g y e d ü l  a’ sikerből, a’ kí
vánt segély’ kész nyújtásából (mi a’ német 
rendek’ egymás közötti viszálkodásaik miatt 
részint ígéretben maradt, részint későn érke
zett) megítélni akarni, ki csak egy kissé is
meri a’ német birodalom akkori állapotát.

Nádasdynak egész politicai élete a’ mo
hácsi veszély után egy eszme’ létesítése, egy 
terv’ kivitele körül forgott, ’s ez nem egyéb, 
nem. csekélyebb vala, mint az egész országot 
egy fő, egy király alatt egyesíteni’ ’s igy 
összesített erővel a’ veszélyben forgó hazát, 
mellyel a’ töröktől egyéb, általa meghódolta- 
tott tartományok’ példájára, szolgai iga alá 
vettetni kitüzöttnek látott, kiszabadítani, vagy 
szabadulását legalább elősegíteni. *) E’ szép 
terv ámbár az annyira szertebomlott hazában 
egy embernek kivilieílen volt i s ; de példás 
hazafiságát ’s a’ törekvés, mellyel e’ czélt 
megközelíteni igyekezett, politicai belátását 
világosan kitüntetik. Lássuk e’ törekvést rész
leteiben.

Ámbár a’ mohácsi vérnap után a’ nemes
ség’ nagy részétől Zápolya kiáltatott ki feje
delemmé, Nádasdy még is az okosabb honfi
akkal Ferdinand’ részére állott, biztosan re
mélvén , hogy ő nem csak Zápolya’ bitorlását 
elnyomandja ; hanem testvérével Károly csá-

jelenléttel tudott cselekedni, mire az eddig 
leírt polgári ’s hadi pályáján előforduló jele
néseken kívül nem szükség egyebet próbául 
előhozni, mint azt, hogy épen ezen szellemi 
ügyességének, mi szerint magát a’ körülmé
nyekhez alkalmazni, az elválasztó pillantato- 
lcat megragadni és sikeresen használni tudta, 
köszönlieté igen középszerű állapotából az 
ország’ első méltóságaira fölemeltetését. ’S 
ezen szellemi tehetségeit a’ történetészek is 
közönségesen magasztalják. * *j Az elme’ éles
ségével pedig szép emlékező tehetséget is kö
tött össze Nádasdy. Ennek jeleit ő az ország- 
gyűlési, meg követségi szónoklatokban elég
szer adá. Ékesszólása ’s ügyes bánásmódja 
által bírta ő Isabellát is Erdély’ átadására; 
mit, miként fönebb említém, Utissenicz az 
özvegy fejedelemnőnél nem eszközölheíe ki. 
Emlékező tehetségét tanúsítják jártassága a’ 
világi ’s egyházi tudományokban, és széles 
nyelvismeretei: az anyain kívül a’ latint, né
metet és olaszt tökéletesen beszélte és irta, 
némi tudománya a’ görögbenis volt.

E’ tulajdonoknál ’s különféle politicai 
helyzeteiben kifejtett munkálkodásánál fogva, 
mint országférfiban is meg kell benne ismer
nünk a’ nagyságot. Nem említem itt, hogy ő 
egyedül politicai ügyessége és szolgálatai ál
tal emelte föl magát az ország’ első méltósá
gára. Pedig figyelmet érdemek, hogy a’ ná
dori polczra jutásban igen nagy nehézségek 
gördültek elébe. Ferdinand király legyőzhe
tetlen előítélettel viseltetett ezen nagy hatal
mú tisztség ellen, ’s azt a’ rendek’ többszöri 
kérelmére is vonakodott betölteni. ’S midőn 
azt végre Nádasdyban cselekvő, ’s aligha nem 
a’ legbonyolúdottabb körülmények közt, nem 
csak erkölcsi charactere’ fedhetetlenségéről 
’s hűsége’ állandóságáról, hanem politicai 
talentumairól is meggyőződve kellett lennie ; 
miként ebbeli meggyőződését a’ nádori mél
tóságba iktató oklevélben nyilván ki is jelen
ti. Azután olly vágytársai is valának e’ tiszt
ben, kiket csak személyes tulajdonainak ’s 
politicai ügyességének túlsúlya győzhetett ’s

*) Forgách maga is így í r : ,,Suinmo fastigio inter 
odia externa et interna prudenter usus e s t; pace 
militiaque praestans.“ Slásutt: ,,Vir magnus et 
prudens.“ Herold , a’ babocsai ütközet’ leírásá
ban : ,,Sub Thoma Hungáriáé spectabilissimo Pa
latino in omni litteratura excellent!, atque in belli 
artibus ingenii peracris ac incredibilis prudentiae 
viro.“ Szint’ így emlékeznek róla Isthváufl'y és 
Veráncz számos helyeken.

r
*) Ezen eszme terjed el egy Ferdinandhoz írt leve

lében ’s az abban érintett, magyarul írott tervben 
is , mellyet az ország’ megszabadítása iránt a’ 
cancellárral közlőit, annak idejében a’ királynak 
elolvasandót ’s átfordítandót. Epist. Proc. 2, 239.
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szárral ’s a’ német fejedelmekkel egyesülten 
a’ török’ hódítói gőgjét is lealázandja; mit a’ 
semmi uralkodói erényekkel nem diszlő Zá- 
polyától az ország’ zavargó állapotában várni 
nem lehetett. Illy reménynyel ment Tamás 
számos nagyokkal az ország’ határain megje
lenő Ferdinandnak elébe; illy reménytől lel
kesedve adta Pozsonytól Budáig* minden vá
ros’ bevételénél vitézsége jeleit ’s vette át a’ 
tetteiért jutalmul nyert budai várparancsnok
ság’ díszes tisztét. Azonban már ekkor egy 
kissé megszomorítá őt azon körülmény, hogy 
a’ király a’ magyarok iránt kevés bizodalom- 
mal viseltetvén, az elfoglalt várak ’s válá
sokba többnyire német parancsnokokat, német 
zsoldos őrsereget állított. Nagyobbítá bosz- 
szonkodását a’ török sereg’ megjelenésekor az 
idegen, idegen haza’ védelmeért nem lelke
sült őrségek’ árulása; ’s keserűé a’ hanyag
ság vagy tehetetlenség — most is a’ német 
rendek’ viszálkodásaiból származó —, mely- 
lyet Ferdinand’a’ hazának a’ törökkel frigye
sült Zápolya elleni védelmében elárult. Midőn 
pedig végre saját őrserege is a’ legcsúfosabb 
árulási bűnnel sértette nieg liazafhii érzetét ’s 
a’ körülmények által Zápolya’ hatalmába ej- 
te te tt, látván, miként a’ hanyagul gyámolí- 
tatott Ferdinand az országot a’ török hatalom 
ellen megvédeni elégtelen, más utat válasz
tott a’ czélhoz jutásra : Zápolya’pártjához es
küdött. V

Nádasdy, miként mások is, mind a’ két 
királyt csak mint pártkirályt tekinté, ’s a’ 
haza’ java fekiivén szivén, ahhoz szított, ki 
által azt eszközölhetőnek leginkább remélhe
tő. Állhatatlanságról őt e’ miatt senki sem 
fogja vádolhatni; sőt következetesség: czé- 
lunkra, midőn egyik út reménynyel, azon oda 
eljuthatni, többé nem biztat, azt odahagyva, 
másikat választani. E’ mellett meg kell még 
gondolni, hogy illy lépésre életének megmen
tése is siirgeté; ’s végre, hogy ez olly idő
ben történt, midőn az ország két részre oszol
ván, nehéz volt meghatározni, mellyik ki
rálynak van több joga, az egyébiránt szabad 
királyválasztással biró országban a’ koroná
hoz. Mind e’ mellett is, hogy a’ világ előtt 
kimentse magát a’ hűtlenség’ vádja alól, a’ 
nála levő királyi pecsétet Ferdinandnak visz- 
szaküldvén, egyszersmind a’ tett eskiijétőli 
leloldoztatásért esedezett; ’s csak miután azt 
megnyerte, állott nyilvánosan Zápolya’ párt
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jára. Azon reménynyel kecsegteté ö itt eleinte 
magát, hogy János király az egész országot 
meghódítván, jó móddal a’ frigyes törököt is 
lerázandja nyakáról, ha előbb annak sege
delmével vágytársától megmenekvendik.

E’ párton azonban már szövevényes je 
lenések várták Tamásunkat. A’ gyönge lelkű 
Zápolya Gritti’ barátaitól ’s hízelgőitől rábe
széltetvén, a’ kormányt egészen erre bízni szán
dékozók. Tudjuk, mennyire ellenzé ezt az o- 
lasz’ álnok terveinek fonadékaiba beférkőzött 
Nádasdy ; tudjuk, miként többször megsemmi
sítő a’ nagyravágyó oiasz’ azon tervének ki
vitelét , melly nem kevesebbre ment ki, mint 
Jánost fő híveivel együtt az útból jó móddal 
eltakarítani ’s török segélylyel a’ magyar ko
ronát elfoglalni és török vazallként birtorlani 
az országot; tudjuk azt is, miként ellenállása 
által annyira fölingerlé maga ellen Gritti’ ha
ragját, hogy e’ párton már élete sem volt e- 
lég biztosságban. Ez a’ körülmény, más ket
tővel egyesülve, Tam ástarra birá, hogy öt 
év múlva Jánostól Ferdinaiulhoz visszatérjen. 
Tapasztala tudniillik, hogy hazája a’ török 
védelem alatt sebes léptekkel siet végvesze
delmére. ’S nem csak reménye nem lehetett 
már, hogy Zápolya a’ töröktől valaha megme- 
nekedjék, a’ hazában pedig a’ csöndet és bé
két helyreállítsa; hanem bizonyosnak látta 
azt is, mit Veráncz később konstantinápolyi 
követségéből írt Ferdinandhoz, miként a’ tö
rök Magyarországot már magáénak tekinti ’s 
annak megtartásáért mindent elkövetni kész 
leend; mit János’ halála után a’ királyné ’s 
fia’ védelmének ürügye alatt be is teljesített. 
Azért irá Tamás Zápolyához az elbocsáttatá- 
sát sürgető levélben is ’s adá okául ebbeli lé« 
pésének, hogy, úgymond, Zápolyának és or
szágának hasznára többé már nem leendhet. 
így tehát ismét az eszme, mellytől lelkesítve 
volt, minek létesítésére azonban reménye már 
tűnni, legalább gyöngülni kezdett, vitte őt 
e’ lépésre; nem állliatatlanság, nem nyugta
lan elmüség; de haszonvágy sem, hiszen Zá
polya egész Marmarost minden jövedelmeivel 
oda Ígérte már neki, csak hogy pártján meg
tartsa; ’s Gritti’ halála után, mi épen ez’ 
időtájban történt, a’ legkecsegtetőbb kinézé
sei voltak volna Zápolya’ pártján: ő leendett 
a’ kormányzó, ’s a’ gyönge király mellett ke
zébe kerítendhette az egész hatalmat.

Zápolya ugyan, kitől még sem akartNá-
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Az eggesült-statusolebeli ’s  európai 
néptömeg.

H a az amerikai néptöm eget összes léte
zésében tekintjük: azt az európainál fölebb- 
valónak tapasztaljuk. Ig az , hogy majdnem 
egészen megfosztva lenni láttatik  bizonyos te 
hetségek tő l, mellyek Európa’ némelly köz 
embereinél feltaláltatnak. Néha a’ legnyo
morultabb nápolyi l a z z a r ó n i n a k  agyában 
százszorta több ízlés’ és költői lángész’ csil
láma mutatkozik , mintsem az új világ’ re- 
jmblicanus m e c l i a n i c u s  á b a n  ’s f a r m e 
r é b e n .  A’ párisi naplopó ottan ottan a ’ 
nagylelkűségnek ’s hősiségnek olly szikráit 
lá tta tja , mellyeknek p árjá t az amerikai nap
számosban hiában keresnők. Oka ennek az , 
hogy az olasz’ nemzeti charactere á t meg á t 
van járva  a ’ szép m esterségek’ sze re te té tő l; 
a ’ francziának pedig megkülönböztető voná
sait a’ nemes érzelmek teszik. A’ lazzaroni 
’s franczia naplopó, bent lévén a ’ nemzet
ben, bár a’ legalsóbb fokon is , részesül a ’ 
nemzeti characterből. De az emberek’ tö
megének nem tulajdona az , hogy Olaszor
szágban kiválva költőnek és m űvésznek,

Francziaországban pedig hősnek kelljen neki 
lennie. R á nézve a’ tökély mindeneknek fö
lö tte , ’s minden országokban abban áll, hogy 
ismerje ’s rendesen gyakorolja kötelességeit 
isten , haza, családja ’s ön személye irán t: 
hogy szorgalmasan ’s lélekism erettel igye
kezzék feddhetetlen po lgár, szemes férj és 
jó  atya lenni, ’s gondoskodni övéinek testi 
és erkölcsi jó llétérő l. Hogy az amerikai ’s 
európai társaságok’ legszámosb osztályát 
egym ással igazságosan ’s vastag  tévelygés’ 
veszélye nélkül hasonlíthassuk össze, az e- 
lőszámlált vonások által kell tennünk a ’ ha
sonlítást; minthogy azok az emberi faj’ pol- 
gárisodásának minden különbféleségeihez oda 
tartoznak, ’s minthogy azok’ kifejlésének fo
kától ’s a’ nagyobb száinnáli felta lálta tásától 
függ a’ birodalmak’ állandó volta.

Hogy a ’ hasonlítást a ’ két félkör között 
szabatossá ’s elhatározóvá teg y ü k : szükség, 
hogy az egyesült-statusok’ m e c h a n i c u s a  
vagy f á r m e r e  mellé vele egy rangú em
bert állítsunk a ’ germán n y elv ű , eredetű és 
vallásit n ép b ő l; a z a z : hogy mellé az angol 
napszámost vagy parasztot állítsuk. Az eu
rópai polgárisodás — nem említvén a ’ színen 
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mostanában nagy zajjal megjelent szlávokat 
— két ágra oszlik, u. m. éjszakira és déli
re; egyik német, a’ másik latin; menyek
nek különböző eszközök által kell virágoz- 
niok; ’s mellyeknek Ízlései, ügyességei te
temesen különböznek egymástól. Az ameri
kai társaság , melly sarjadéka ezen ágak’ e- 
gyikének, ebhez sokkal inkább liasonlíttat- 
liatik, mintsen a’ másik ág’ bánnellyik sar- 
jazalához. Azért is könnyű az amerikai me- 
chanicus’ és farmer’ felsőbbségét az angliai 
felett megállapítani; midőn ellenben nehéz 
meghatározni szorosan , mennyivel van az a- 
merikaí társaság’ ezen osztálya felebb, vagy 
alább a’ spanyol, olasz, vagy franczia tár
saságban neki megfelelő osztálynál; azonban 
elég csak szemeinket felnyitni, hogy láthas
suk, miként a’ nép’ tömege e’ három nem
zetnél, igen messze van attól, hogy a’ neki 
tulajdon irányban elérte volna azon tökélyt, 
meddig az amerikai tömeg saját ösvényén 
haladott.

Meg kell vallani, hogy az amerikai de- 
mocratiának szinte megvannak a’ maga hi
bái. Nem akarom dicsérni sem durva köve
teléseit a’ városi lakók felett, sem fennhé
jázó magaviseletét az idegen nemzetek iránt. 
Sőt megengedem azt is, hogy sok tekintet
ben, inkább csak mint osztály ’s átaljában 
véve, ajánlja magát; mert az egyes szemé
lyek, kikből áll, nem bírnak amaz őszinte, 
szives tulajdonokkal, mellyek a’ személyes
ségnek legkivánatosb ékességét teszik, ’s 
mellyekkel a’ franczia proletariusok jelesked
hetnének, ha egykor az őket elbutító inség 
alól fel lennének szabadítva; de én itt az 
amerikai tömeget maga egységében akarom 
megítélni.

Az amerikai democratia sokat kívánó, ’s 
megvetésig gőgös az idegen népek iránt; 
de valljon nem igaz-e, hogy az önérzet az 
ifjú népekben, valamint az ifjú emberekben, 
inkább tökély, mintsem hiba, csakhogy lel
kes alkalmaztatása, valami nagy műre, vele 
együtt járjon? A’ gőg elpuhult és henye 
népnél nevetséges; de egy vállalkozó, mun
kás, fáradhatlan népnél, erejének ’s jöven
dőjének öntudata az. Az amerikai democra
tia’ külföldi politicája igen haszonkereső; ez 
onnét van, mert a’ nemzeti n agyra vágyás » 
tulajdona az emelkedő nemzeteknek. A’ cos- 
mopolitismus átaljában jele a’ hanyatlásnak

a’ nemzetek’ lépcsőjén, valamint a’ vallási 
tiiredelem, symptomája a’ hit’ meggyengülé
sének. Az egyesült-statusok’ követelései ha
tártalanok ; ők a’ Délamerika feletti felsőség
re vágynak; Mexico’ valamennyi tartomá
nyaira egymásután ásítoznak; de, az erköl
csi törvények’ daczára, a’ népeknek egymás 
köztti viszonyában, a’ szerencse szerzi a’jo
got. Ha az egyesült-statusok, részint ma- 
chiavelli fortélyokkal, részint erővel elven
nék a’ spanyol fajtól a’ mexicói tartományo
kat: felelettel tartoznának e’ rablás’ követ
kezményiért isten és emberiség előtt; de 
nemcsak magok lennének ez esetben. Ha 
az általok elfoglalt országok virágozni fog
nának kezeik alatt; a’ maradék megbocsát- 
ná nekik a’ foglalást; ellenben kemény íté
letet mondana a’ mexicóiakra, hahogy ők, 
illy szomszéd lévén közelükben, úgy mint 
ma, folyvást gyáva lomhaság’ ’s ostoba el- 
bizottság’ ölében tespednének; valamint az 
európai hatalmasságokra is, ha ők ezeket 
felébreszteni ’s álomkórságokból felrázni el- 
mulasztandották volna.

A’ rómaiak hallatlan zsarolók 's kiálllra- 
tatlan kevélyek voltak egyéb népek iránt. 
Ők a’ monarchies napkelet’ mindenható ki
rályai ’s Nagy Sándor’ örökösei előtt olly 
büszke és durva hangon beszéltek, minőt 
minapában J a c k s o n  generalis használt egy 
14 százados monarchiával szemben. Az ö 
politicájok szemtelen haszonleséssel járt. Ők 
mindennel, valaki telhetetlen hódító szóra
juknak ellentállt, úgy bántak, mint egy az 
isten’ akaratja ellen fellázadt rabszolgával. 
Ama’ p u n i c a  f i d e s ,  mellynek nevét gya
lázat’ bélyegeként nyomták vetélkedő társok’ 
romjaira, volt sokszor az egyetlenegy hit, 
mellyet gyakoroltak. Még is a’ maradék ő- 
ket a’ föld’ legnagyobb népének hirdette, 
mivel szerencsések voltak; azaz: mivel min
den meggyőzött népekből, bölcs törvények 
által, egy állandó birodalmat alkottak. Az 
angol-amerikaiak sokat hasonlítnak a’ római
akhoz, mind jóban, mind roszban. Nem ál
lítom, mintha arra volnának rendeltetve, 
hogy a’ világ’ uraivá legyenek; csupán azt 
akarom megegyeztetni, hogy azon hibáik 
mellett, mellyekbenaz idegen nemzetekmeg- 
botránkoznalc, nagy tulajdonaik ’s becses e- 
rényeik vannak, mellyekre kell mindenek e- 
lőtt fordítani figyelmünket. A’ maradék őket
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inkább ama’ tulajdonaik, mintsem tökéletlen
ségeik után fonja megítélni. Ama’ tulajdo
naik által félelmesek ők más népekre nézve. 
KUzdjünk tehát az egyesült-statusok ellen, 
nem annyira vétkeiknek világ elébe találga
tása által, mint inkább iparkodva sajátunkká 
tenni erényeiket ’s tehetségeiket ’s kifejtve 
a’ magunkéit. ím’ ez minden módok közit 
a’ legbiztosb a’ végre, hogy rangunkat a’ 
világban mind az ők’, mind mindenek’ da
czára fenntarthassuk.

Francziábói F á l t i á n  ( x ú h o v .

E l v t é v e s z t é s  f ö l ö t t i  v i lá g o s i t t t s
„További sürgetés a’ hegelismus’ tárgyában“ írójá

nak. *)

Ha az érintett czikkely’ írója a’ legna
gyobb elvtévedésbe nem esik, kétség kívül 
hevárom annak végét, ’s arra, lehet, mél- 
tánylólag hosszabb értekezéssel is felelen- 
dek, mint ezt nyilatkozásomban, elvtelen- 
ségbe nem esett ’s nem is eshetett felszólí
tására tevém. De miután a’ sürgetés’ első 
közlésében elvtévedés van, csak erre szol
gálok a’ sürgető úrnak felvilágosítással; mert 
hiszen mielőtt az elvzavart eloszlatnók, miért 
irkálnánk ?

Azt mondja többi közit az idézett czik
kely, hogy nekem a’ VAN =  minden, és min
den =  VAN. Ez igaz (Atli. 1838. I. 728. sz.). 
De ugyan miért nem nézett s. ur egy vesz- 
szővel (,) tovább, úgy is az értekezés’ végén 
volt már? ott ezen szavakat olvasandja: ,,de 
b e h a t ó  g o n d o l k o d á s  á l t a l  e s z m é k 
ké  e m e l e n d ő “. Arra csak nem volt szük
ség folyvást és folyvást sürgető urat emlékez
tetni, hogy a’ VAN-on mindig közvetlen VAN 
értetik? Én mind a’ Hegel’ philosopliiájá- 
nak Schaller után ismertetésében, mind a’ 
„Barátságos kérelemre tett nyilatkozásomban“ 
kifejtettem, miképen a’ Hegel’ philosopliiája’ 
megértlietése végett, logicájának elébe kell 
bocsátani pliaenomenologiáját, melly a’ tu- 
dalmon, éntudalmon és ezeknek sürgető úr 
előtt kétség kívül ismeretes allépcsőzetein 
emelkedik a’ tiszta ész. Itt kezdődik a’ He
gel’ logicája a’ közvetlen VAN-on; melly e- 
lőzményből tudliatá vala, hogy az a’közvet
len VAN, mi nekem =  minden, a’ phaeno-

*) L. Athen. 1838. II. 40. szám.

menologiában kimutatott ész’ munkálata; így 
a’ legtisztább, a’ legelvontabb, legeszmeibb 
közvetlen Van, melly míg tisztán gondolat
határozások, vagy saját beljegyei u tán , a’ 
tiszta ész’ gondolattárgya nem leend, addig 
=  semmi ; így a’ VAN =  semmi, a’ kettő
nek egymásra visszaható közvetítése által 
pedig =  levés, mellyből ismét tiszta gondo- 
lathatározások’ kikeresése ’s ezeknek ellen- 
zeteik u tán , folytonos közvetítéssel, minden 
tiszta és elvont gondolat előállhat. Ez már 
az a’ goudolkozási mi n d e n ,  mi a’ közvet
len VAN-ból be- vagy egymásra visszaható 
gondolkozás által közvetíttetik, és nem a’ 
világ, ’s ott is nem a’ külvilág, mint ezt s. 
úr igen szerencsétlenül véli!

Ez már az, mibe s. úr, a’ „de b e h a 
tó g o n d o l k o d á s  á l t a l  e s z m é k k é  e- 
m e l e n d  ő" szavakat csak nézdelvén, de 
szellemükbe az előzőkből gondolkodás által 
nem hatván, mi természetesebb, mint hogy 
felületes elvet alkosson, e’ sürgetésében elv
tévedésbe essék? ’s ebből aztán a’ „non en- 
tis nulla sunt praedicata“ a’ „qnae conveni- 
unt uni tertio, conveniunt inter se“ helytelen 
alkalmazása által zavart következményt húz
zon le , ide számítván előlegesen még a’ sür
getés’ folytatását is, mert hogy elvéhez kö
vetkezetes legyen, illyen pliilosopliusról is 
csak föltehetni ?! Hogy pedig a’ zavart kö
vetkezmény még nyomosabb legyen, azt s. 
úr a’ nodos aljegyzetével cPoSog helyett meg
toldja, — holott ez, valljon toliam’ liibája-e, 
vagy a’ nyomtatásé *) nem merném megha
tározni? annyi igaz, hogy ezen szót, — min
den olly lapokban, mellyek előmbe akadtak, 
— megigazítám. Édes s. úr ! Praetor mini
ma non curat; vagy talán azt akarja elhi
tetni ez által, hogy görögül nem tudok va
lamicskét ?

Ezen elvtévedést, és ebből folyó zavart 
következményt lá tván , nem annyira sürgető 
úr, mint a’ Hegel’ philosopliiája fölött elfo
gulatlan gondolkozó közönség, beszéljünk 
egy kissé hegeli modorban.

S. úrnak a’ Hegel’ philosopliiája feletti 
nézetemről véleménye, vagy legalább annak 
elve, az érintett lapon áll, tiszta közvetlen 
VAN-jában állítólag, de a’ melly, ha első 
pontja csak félig olvastaíik i s : azonnal a’

*) Igen is , nyomtatás’ hibája. Szeri.
45*

\
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gondolathatározások ’s beljegyek ut án, ta- 
gadúlag tűnik fö l; mellyeknek egymásra visz- 
szahatások által, az elvtévedési fogalom köz
vetítetik.

Ezen elvtévedési fogalom ismét közvet
lenül tisztán, észlegesen állítólag- áll.- De 
beljegyeinek tisztán kikeresésük’s összefog- 
lalások után , szükségképen azon elv’ megté- 
vedésének kell előállnia tagadólag és tárgy- 
lagosan, miben s. úr tévedj;.

Viszonyítsa már ezen két ellenkező fo
galmakat egymásra, nem s. úr, mertö ezek
hez tudni nem akar; hanem a’ Hegel’ philo- 
sophiája fölött elfogulatlan gondolkodó kö
zönség , ugyan mi eszmék közvetítetnek e- 
zekhől a’ kérdéses elvre? Nem az-e, miké
pen s. úr látta ugyan nyilatkozásomat a’He
gel’ philosopliiája fölött, ’s nézlőleg elvonva 
a’ fölött gondolkodott is, de tisztán elvonva, 
tulajdon philosophiailag, sem az én nézetem, 
sem főleg a’ Hegel' philosopliiája fölött nem 
gondolkodott ? Az illyen csak nézlőleg gon
dolkodásból származott, aztán az legszeren
csétlenebb és legpliilosophiátlanabb kérdések
nek legszerencsétlenebbike ’s legphilosophi- 
átlanabbika, mellyet s. úr Sürgetésének har
madik pontjául tesz: Csupán dialecticus köz
vetítéssel, hogy állhat elő a’ természet? Ezt 
én nyilatkozásomban nem a’ Hegel’ hármas
ságához ragaszkodólag mellőztem e l ; mert 
az nem erőműi hármasság, mit faragni le
hessen, sőt inkább szellemi és sziikségképen 
magából kelő, bel erői; hanem, egyedül az
ért nem érintém, hogy fölszólítót, mint első 
tekintettel philosophust, még is megkíméljem 
azon beljegytől, hogy ő a’ Hegel’ philoso- 
pliiája fölött mer vitatkozni és még is illyet 
kérdezhet, mintha bizony Hegel, mint esze
lős, a’ világ’ teremtőjének valami napkeleti 
szellemben tartotta volna magát!! Hegel’ 
tennészetphilosophiájában — s. úr! — sem
mi más nincs, mint a’ logicában kifejtett 
tiszta és közvetlen eszmék vannak tárgyla- 
gosan keresztül vive az egész természeten. 
És ez természet’ előállítása-e ?

így áll s. úr’ philosopliálása ismét köz
vetlenül felszólításában és sürgetésében, ál
lítólag és eszmeileg. Ennek gondolathatá
rozásai után Hegel’ philosophiájának, mint 
tisztán és elvontan szerkesztőnek , sürgető 
általi nem értése tűnik ki tagadólag és tárgy- 
lagosan Mellyeknek egymásra hatások u-

tán általánosan és szükségkép közvetítetik 
az, miképen s. úr, a’ szemlélhető vagy ta
pasztalati, sőt még a’ nézlőleg elvontan gon- 
golkodás tárgyú tudouicányokban is jártas és 
valóban tudományos is lehet. De tisz ta-e l
vontan és eszmeileg, egyetemesen szerkesz
tő , tulajdonképeni pliilosophus még eddig 
nem tűnteté ki magát , nem tűntetheti-e? 
nem állítom, mert őszintén megvallom, hogy 
csak első nyilatkozásom óta is sokban más
kép gondolkodom. — Hanem jól megjegyez
ze s. úr, hogy csak reám tartozó két czik- 
kelye után következtetek, mert én — mint
hogy s. úr, ki legyen? nem tudom, nem is 
kívánom tudni, literaturában mindenkor azt 
nézvén, mi és nem ki — több czikkelyéről 
nem ítélhetek. De ezek után méltán kér
dezhetem; ki léphetne fel s. urnák kielégí- 
töleg a’ Hegel’ philosopliiája’ tárgyában?

Ezeket láttam szükségesnek jelenleg an
nak felvilágosításául irni, miképen s. úr el
vét tévesztő, ’s ha abból tisztán és elvontan 
talán némelly nem tetszendőket is húztam 
le , tulajdonítsa elvtévesztésének, és ehhez 
hű ragaszkodásnak. Egyébiránt s. úr phi- 
losophiai nézetemet ezen lapokból, remény
iem, folyvást olvasandja; lehet, körülménye
im megengedendik, hogy különösen is hozzá 
szólandok, de nem azért mert sürget, mert 
én sürgetése, sőt sürgethetése fölött gondo
lom magam, hanem, mert szeretek gondol
kodni minden adat fölött, és abba liatólag, 
szeretem ha mások is gondolkodnak; erre 
lévén az ember teremtve; ’s mint gondolko
dásra törekvőt becsülöm s. urat is, csak 
hogy mélyebben, ne illy elvtelen és felüle
tesen iigyekezzék gondolkodni. N. Kőrös, 
uoy. IC. 1838.

tt'arga János.

A z  e l s ő  s z ü l ö t t .
A n g o l  n o t s l l a .

(Folytatás.)

E’ jelenet után talán egy hétre történt, 
hogy öltöző szobámban roszkedviien, szomo- 
ruan ültem ’s olvasni akartam, holott fájdal
mas emlékezetekbe ’s gondolatokba merülve 
valék. Ekkor a’ kertből Marianne’ vidor ka- 
czaját felhangzani ’s nevemet említeni hal- 
iáin. Felriadtam búskomor ábrándimból ’s 
régóta föltevém magamban, hogy a’ szabad
ságnak azon árnyékát, mellyet Vernon’ iá-
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volléte a d o tt , felvidításomúl használandó!« , 
lemenék M arianne’ fölkeresésére. Őt nem 
egyedül leiéin ; Clinton volt vele. — Vernon- 
lroz az épen nem hasonlított. Arcza egészen 
napfény vala; világoskék szemei sajátságos 
tisztaságban fényiének. Kedveltető m osolya, 
eziisthangu szav a , m agas, férfias term ete ’s 
kivált nyiltszivíí, kellemes m agaviseleté , 
mind ez ellentétben állott komor, álnok tes t
vérével. Láttam öt ’s érzém , mi nevetsége
sek voltak elő ítéleteim ; néhány perez elég 
volt, hogy bizodalmasak legyünk, mint te s t
vérek ; minden érzem ény, minden gondolat 
tárva állott a’ m ásik’ szellemi szeme előtt. 
Természetemnél fogva én őszinte valék , 
csak neveltetésein tett b á to rta lan n á ; kétsze
resen örvendék tehát, ha valaki őszinte volt 
irántam  ’s lelkületem’ gyanútlan nyiltszivű- 
ségét nyilváníthatám. Mi sebesen röpültek 
a ’ napok! Egyedül Vernonnali levelezésem 
háborított. Nem azért, mintha érzeném, hogy 
hitszegö vagyok — föllelt rokonomhozi haj
landóságom mit sem változtato tt irántai vi
szonyom ban; tiszta volt az , leplezetlen ’s 
testvéri. Mi mint egy tökéletes egész’ két 
fele találkozánk az életoczeánon — ’s az össz- 
hangzat tökéletes!), mocsoktalanabb volt , 
semmint össze lehete tt volna hasonlítani az 
önző szerelemmel, mellyet Vernon adott ’s 
kívánt. — Féltein még is , hogy féltékeny
sége fölébresztethetnék, mert utálva irtain 
a ’ leveleket, mellyek a ’ gyöngédség- ’s ün
nepélyes Ígéreteknek csak üres szavait fog
lalók magokban.

Az alatt sir R ichard is Buchwaldba jö tt; 
felette ö rü lt, lá tván  a ’ benső egyetértést, 
melly fia ’s közöttem vala.

.Nemde m eginondám , hogy jó  leszesz 
hozzá?“ szóla.

„Az kénytelen lenni minden em ber— vi- 
szonzáin é n ; ő arra  van a lk o tv a , hogy min
den szívet m egnyerjen.“

,H át nem illik jobban hozzád ?“
Én nem tudtam mit fe le ln i; sem érzel

meim - sem gondolatimra hallgatnom nem le
hetett.

Sir R ichard’ lá togatásai csak rövidek 
valának ; este már el akart bennünket hagy
ni. Clintont teh á t még délelőtt magához hí
vató beszélgetésre , melly elég sokáig ta r
to tt, ’s nyomban k eresett illő alkalmat ve
lem is szólhatni. — A’ társasterem ben lelt.

.Heléna — mondá — hallgass rá m ; fon
tos szót akarok veled közleni. — Ha mint 
a tya nem is voltam mindig okos, de jó t  foly
vást ak a rtam ; helyrehozni kívánom teh á t a’ 
m éltatlanságot, mellyet Clinton fiamon a’ nél
k ü l, hogy azt a ’ szegény ifjú tudná , e lk ö 
vettem. Szívesen akarnék neki nőt a d n i, 
a ’ ki hozzá méltó volna. — Szíve érzékeny, 
kedélye tiszta és nemes ’s te — csupán te  
érdemied őt. — K érlek , ne szakaszd félbe 
szavaimat. — H allgass ki végig. Ez vo lt, 
megvallom, kedvencz gondolatom, mióta m eg
ism ertelek. Az akadályok, mellyek ez ellen 
tornyosulni lá tszo ttak , legalább a’ legfontos- 
b a k , legyőzvék. Egym ást m egism ertétek; 
egym ásnak — ha nem csalatkozom — meg
tetszettetek  — nemde Heléna ? ’s így azt hi
szem , ejthetek szót róla. Aggódom m égis, 
h o lo tt arról magamnak számot adni nem tu
dok. — Clintonnal ma beszéltem ’s ő , a ’ ki 
szinlést nem ism er, m egvallá ny íltan , hogy 
téged szeret. Jobban hangzanék ugyan szá
jából e’ vallom ás, de vagyonod, szépséged 
félelem ben ta r tja , hogy balra fogod m agya
rázni őt. Engem is jó l m eg érts ; nem ő kí
v á n ta , hogy beszéljek veled; arról ő legki
sebbet sem tud. Azért ne haragudj ’s hall
jad  még ez eg y e t: ne űzz tréfát Clinton’ é r
zelm eivel, mert nekem — bocsáss m eg — 
úgy látszott néha , mintha já tszá l vala Ver
non’ sz iv év e l; ne táplálj rem ényeket, mely- 
ly ek et beteljesíteni nincs szándékod. H al
lod? — légy nyílt ’s őszinte, hagyd el bár- 
gy ú ság á t ’s tetszvágyát nemednek.“

Sir R ichard félt, hogy e’ szavaival m eg
sé r te tt; heves fölindultában, miilyenre öt k é 
pesnek  alig tá rtáu l, magához vont, görcsö
sen zárt kebléhez ’s a’ szobát rögtön elha
gy»-

Nem Írhatom le az állapotot, mellyben 
maradtam. — Fájdalmas görcs futott teste
men végig  — elájuláshoz közeinek érezéin 
magamat. Könnyek végre könnyítőnek szorúlt 
szívemen. Sírtam sokáig — hangosan és kí
nosan zokogtam ’s érzém, hogy rémitő sors
nak vagyok átadva.

Nagybátyám  széttépte a’ lep le t, melly 
enmagam előtt rejtve tarto tt. Clintont sze
re iéin ; ö volt egész világom — egy v ilág , 
telve sugárzó kéjje l, mellyből én tudáin ki 
magamat örökre. De Clinton is általam  volt 
szenvedendő. M ialatt arcza a’ reménytől su
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g árzo tt, szava a’ szerelem’ hangjaiban olva- 
dozott ’s szíve őszinte rokonérzettel hozzám 
csatlakozott , én mérges to rt szándékozám 
döfni kehiébe. Gyakran föltevém magamban 
hidegen viseltetni irán ta , gyakran ismét — 
oh inikép sorozhatnám elő a ’ bennem kelet
kezett fö ltéteket! — Majd önfeláldozás, majd 
furfangság és fortély volt a z , mire magamat 
elszántam.

Nagybátyám  elutazott; ismét magunk va- 
lánk ’s sziveink azon óhajtással telve dobog
tak  , hogy tartózkodás nélkül egym áséi le
gyenek egészen. Érzém , mikép minden perez 
alkalm at adhat Clintonnak, hogy m agát e- 
lőttem  felfödözze ’s érzeményei’ viszonzását 
kívánja, mit én nem Ígérhettem, ám bár nagy 
hév forrt lelkemben. Vallomása’ m eggátlásá- 
ul az enyémmel előzém őt meg. Felfödém 
előtte Vernonhozi viszonyomat ’s nyilvánítám, 
hogy erősen vagyok eltökélve m egtartani a- 
dott szavamat. — E’ veszteség’ bizonyos vol
ta  kétségbeesési árnyával borítá el sugárzó 
arczá t ’s még is utálva veté meg a ’ gondo
lato t testvéré t kitúrni birtokomból. Jelen
tős arcza’ tiszta tükrében láttam  a’ szenve
dély’ ’s elvek’ tusájá t ; de sokáig az kétes 
nem lehetett.

Vidorságunk eltiint, mosolyunk elnémult. 
Komolyan ’s nyugottan beszélgetőnk egymás
sal sorsunk’ panaszlása vagy említése nélkül. 
Tisztán olvastunk sziveinkben, még is béke- 
tűrésre kénytetők egym ást ’s a ’ hajlandó
ságnak  csak azon néma jeleiben leltünk vi
gasztalást, m ellyeket közelrokonságunk meg
engedett. — Clinton a ’ szárazra visszatéren- 
déséről beszélt — én bucliwaldi elvonultsá
gom- ’s nyugalmamról. Távolnak láttuk  az 
id ő t, mellyben Vernon m egkérhető kezem et 
— k é t év örökkévalóság volt korunknak — 
’s nem is gondoltunk ama’ jövendőre. E lég 
szerencsétlenség volt reánk  nézve a’ pillana- 
t i ,  kölcsönös veszteség. — Kivált én nyu- 
gott valék és sírni nem tudtam. E’ nyomort 
én szerzém m agam nak, azt tehát tűrnöm kel
le tt. Ha titkos gondolatimban föléledt néha 
a ’ rem ény, hogy lemondásra bírhatom Ver- 
n o n t, utóbb látám , hogy a ’ dolgok’ valódi 
helyzete Clintontól annál kérlelhetlenebbül 
elválaszt.

A’ bús rokonérzet’ ó rá i, m ellyeket egy
m ással tö lté n k , igen becsesek voltak. Tud
tu k , hogy nem sokáig fognak tartani. Clin

ton meghatározd elutazása’ napját ’s órá já t 
— minden perczezel közelebbedett az. Férj- 
liezmenetelem előtt nem akartuk egym ást 
lá tn i, de két rövid nap a la tt ,  az elválás’ ó- 
rá já ig  leomlott a ’ gyém ánt-válaszfal, melly 
minket elválasztandó vala. Közönyös dol
gokról beszélgetőnk u g y an , a r ró l , mi szíve
inkhez legközelebb v a la , s o h a ;  de mi fe
leslegesek tolmácsokúi a’ szavak szerelm e
sek közit! Midőn sétálánk vagy lovagiánk 
’s úrákiglan egym ással valánk , egész néma
ságban is sokkal bensőbben cseréltük ki gon
dolatainkat, mint Vernon minden ékesszólása- 
és szenvedélyességével. T ö b b e t  a ’ világ’ 
megannyi nyelvén nem mondhattunk volna, 
’s épen e’ néma egyetértés árulta el az egy
hangú eltökélést legyőzni szerelmünket. R é
széről félig tréfás szó ; részemről elpirulás 
csak néha em lékeztetett az érzem ényekre , 
m ellyeket eltitkolni törekvőnk.

Ekkor tö rtén t, hogy Clinton arczképe- 
met rajzolá. Néhány órám könyekkel ’s k í
nokban múlt e l, midőn el lévén tökélve vi- 
dorságot szinleni, Clintonnak a ’ sétalovag
lásró l visszatérte elő tt M arianne’ szobájába 
mentem ’s kezembe könyvet vettem. S írás
tól elgyöngiilve nyugottabbá levék ’s képze
letem  élénken foglalkozott Clinton’ képével. 
Ábrándálmokban elmerülve fejem kezemben 
nyugovók, a ’ könyv kisiklott ujjaim közü l, 
szemeim bezáródtak ’s én az é le t’ és fájda
lom’ nyugtalanító érzetéből átmenők az álom’ 
enyhítő feledékenységébe. Clinton arczké- 
peinet oliajtá b írn i , de nem m ert k é rn i, ül
nék e lő tte , míg lerajzol. E ’ perezben lépett 
be. M arianne inté, ne háborítana. Elővevén 
rajzszereit futólag egy vázlatot kész íte , melly- 
ben talentum ’s szerelem egyesültének tö k é
letes hasonlatosság’ előidézésére. Fölébred
vén, láttam  a’ kész képecskét, de az nem 
fért meg hallgatag egyetértésünkkel. Kér
tem azt tő le ; ő érzé, hogy igazam van ’s — 
nekem adá. R észéről ezen áldozat meggyő
zött tökéle tesen , hogy lem ondásról csaku
gyan komolyan gondolkodók. Reggel már 
elválandók valánk ’s ő semmi emléket sem 
akart magával vinni az emlékezeten k ív ü l, 
mellyet szét nem rombolhatott.

A’ reggel eljőve. Clinton k é r t,  te s tv é 
rével együtt kisérném a’ parkon v é g ig ; ko
csiút a’ kertkapunál akarta bevárni. Mi be- 
leegyezénk , de M arianne elindulásunk’ pil-



lanatában m enteyeté m ayát, sejtvén tá n , mi 
tö rtén t közöttünk. Én tehát eyyedül kisé- 
rém őt. Term ete - ’s arczában olly bizotlal- 
mat ébresztő , szeretetet nyerő valami v o lt , 
hoyy kétszeres fájdalommal érzém tőle el- 
szakíttatásom at. Bizonyos komolysáy, melly 
szokott módjában nem volt ’s csupán azon 
törekvésből származott, hoyy csak mint test
vér viseltessék irán tam , enyem is visszatar- 
tózkodásra kénytetett. Ezért őt annál inkább 
szereiéin ’s méy is éltem et odaadnám v a la , 
ha álarczunkat csak eyy rövid órára letehet- 
tük ’s a ’ term észet’ és iyazsáy’ nyelvén szól
hattunk volna. Az mey nem történhetett. 
B eszélyetésünk csupa közönyös, csekély tá r- 
yyakról folyt. — A’ kertkapuhoz é rv én , a’ 
kocsit nem leltük méy ott. Visszatérőnk te 
hát a ’ parkba ’s yyepáyyra iilénk. Itt tö r
tént, hoyy Clinton néhány szót ejtett, mely- 
lyek elárulták benső m egindulását.

.Nekem , m onda, eyy kissé több tapasz
talásom van, mint neked, H eléna; azonkívül 
különös előérzet is izyat. Tudjuk mindket
ten, tisztünk mit parancsol ’s a ’ szerint cse
lekszünk. De ki szám íthatja fel előre az é- 
let’ minden eseményeit? — Én óhajtóm, hoyy 
jobb ótalom alatt tud jalak , mint a ’ millyet 
atyáin adhat. Nekem eyy nőtestvérem  van , 
kin benső vonzalommal fíiyyök. Tudod, hoyy 
Kylhe lady most a ’ szárazon van; de hozzá 
sietek ’s nevedben m eykérem , térjen vissza 
’s védjen téyed azon szíves ápolással, mely- 
lyet olly nayy m értékben érdemlesz. Ő té
yed bizonyosan mey foy szeretni ’s te vi
szont ő t ,  ő érette ’s én érettem .’

Jó sáy a’ e’ tanújelét mey akartam  kö
szönni, de szavam m eyíayadá sz o ly á la tá t; 
a’ fájdalom’ szerfölöttiséye erőt vett rajtam 
’s kényekre fakadtam. El akartam  azokat 
titk o ln i, de nem lehetett.

,Nem úyy H eléna, kedves H eléna! — 
léy y , k é r le k , nyuyott, véyy erőt mayádon.*

De ő is olly tö red eze tt, olly fájdalmas 
hányon beszélt, hoyy szavai bátorsáyot, eyy- 
szersmiml ayyodalmat öntöttek belém. — Eyy 
váytatva jö tt ló ’ léptei röytön fölkeltettek 
bennünket. Én fölemelém szemeim ’s felki- 
álték m eylepetve; m ert Vernon állt mellet
tünk a ’ heves rán tással m egállított állaton. 
Leyvadabb szenvedély emésztő arczát. Le- 
uyrott a’ lóról, eldobá a ’ féket ’s yyors lép 
tekkel közelített felénk. Mit akart mondani

vayy te n n i, nem tudom ; felforrt vérét tán 
lecsillapította ’s Clinton’ yyors elutazása min
dent k ieyyenlített v o ln a , de én öltönyzsebé
ben pisztolycsövet láttam . Ijedés miatt ma
yámon kívül lettem  — ’s hanyosan felkiál- 
ték. Clinton leveretve á t ak art k a ro ln i, de 
Vernon eltaszítá őt erőszakosan.

,Ne illesd őt, ha éltedet szereted1 kiálta,
„É ltem et? Vernon! — az ő bátorsáya — 

nyuyalma’ eyy percze nekem tö b b , mint é- 
le íe in !“

, ’S te azt nem íayadod! — kiáltott Ver
non — ’s te is á ln o k , hűtlen le á n y ! Hah ! 
azt hiszed tá n , hoyy enyem rászedsz ’s bün
tetlen maradsz? Azt h iszed , hooy nem kény- 
szerítliotlek annak látására , testvéri vér mi
kép foly lábaidnál ? De van számodra méy 
más büntetés is !‘

E ’ fenyeyetés visszaliozá bátorságom at 
’s elszánían mondám: .„V iyyázz, szét ne 
tépd a’ k ö te lék e t, melly bennünket összeköt
— eyy perez előtt leyalább méy összekötött
— tán  m ár szét is van szayyatva !“ ‘

,01i kétséykiviil — kiáltott dühében fo- 
yait csikoryatva — kétséy kivül szét van 
szayyatva’s más szőve, melly téyed az idősb 
íihoz csatoljon. O iy e n ! te  eltaszítanád a ’ 
szey én y , nyomorít koldust, ki dórén csa tla 
kozók hozzád ’s téyed őrülésiy szeretett — 
te  szívesen elfoyadnád a’ dús, előkelő ’s tisz 
telt sir C lintont! te  á ln o k , semmirekellő bo
lond !‘

„Vernon! — monda C linton— bármi iyé- 
nyeid leyyenek is liúyunkra, én nem állha
tok i t t ,  hoyy őt sérteyetni hagyjam. M ey- 
feledkezél m ay ád ró l!“

,A’ m eyfeledkezés, s i r , részeden van ! 
Elsősziilöttséyedben bizakodva tréfának tar- 
táti vetélkedni testvéreddel ’s minden sze
rencséjét e lrabo ln i; de tud jad , dölyfös bo
lond vayy lator! — válaszsz n ev e t, mellyet 
akarsz, — hoyy órád ü tö tt — urasáyodnak 
véye! — rangod költemény, léted gyalázat!*

Ekkor csakuyyan azt liivők, hoyy Ver
non meyőriilt — eyy y y an ú , mellyet helyes
lőnek heves taym ozyatásai. Borzadva néz^ 
tünk eyymásra.

.M aradj! — kiáltozott a ’ dühönyő, en
yem karomnál keményen m eyrayadva, mit 
én , hoyy meyyátoljam Clinton’ közbejöttét, 
készakarva meyenyedtem. M aradj ’s halld , 
ki a’ te ked v esed ; — vayy sértenili finnyás
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füledet ? — Oh vannak szelíd kifejezések ’s lágy sza
vak, mellyek megédesítik azt, mit útál a’ világ. — 
Mondom neked, ő k o r c s ! 4

,,Vernon! mire vetemedel ? — ne ingerelj! Vi
gyázz magadra ’s menj utaidon !“

Clinton’ arcza nemes haraggal lángolt; szava 
tiszteletet parancsolólag hangzott ’s csaknem megsze- 
lidíté a’ dühöngőt; karomat eltaszítá magától.

,Vedd őt, szép Helénái vedd őt, atyja’ termé
szeti fiát. Vagy nem hiszesz szavaimnak ? — kér
dezd hát atyánkat. Ő neked, Clinton, szintúgy mint 
nekem atyám ’s anyánk ugyan az; de te csak G ray  
R ic h a rd ’ ’s T o w e r s  Mat  hi Id’ legidősb fia vagy
— én vagyok mr. ’s mrs. G r a y ’ elsőszülöttje!4

Vernon nem játszotta volna e’ gyáva ’s esztelen 
szerepet, ha öt arra őrülésféle valami nem készté 
vala. Sir Uichard, hogy örökre megsemmítse rám 
c«élzott reményeit, alkalmasint kimagyarázhatlan meg
gondolatlanságból mondá neki , hogy én ’s Clinton 
köztadomásu szerelmesek vagyunk ’s ő féltékenység- 
gyülólség- és koszától ingereltetve Buchwaldba jött. 
’S midőn együtt lelt bennünket és a’ hallottakat be
bizonyítva látni vélte, utazása alatt dühig fölinge- 
ríilt vad lelkülete túlcsapott minden korláton. Kí- 

yónak nevezém öt ’s ö az volt minden tekintetben, 
csúszhatott, tekergőzhetett, ravasz közeledését tit

kolhatta ; de taraját is fölegyenesítheté, hasadt nyel
vét kinyujthatá ’s halálos mérget föcskendhete, ha, 
mint most, felágaskodhatott. Clinton majd vörös, 
majd halvány lett.

„Legyen bármikép! — mondá — az én ’s a’ te 
vagyonod csekély értékű Heléna’ nyugalmának elle
nében. Ha szavaid igazak, marad még elég idő nyil
vánításukra. — Te, kedves húgom, haza gyalog nem 
mehetsz; kocsim, látom, megérkezett: vitesd magad 
haza ’s küldd vissza.44

Én kérdőleg pillanték rá.
,,Ne tarts tőle, hogy elhagylak — monda — 

vagy meggondolatlan valamit teszek. Vernon engem’ 
a’ városba kisér, hogy atyám előtt huzza vissza vagy 
bebizonyítsa gonosz rágalmát. Légy meggyőződve, 
hogy eagedelmed nélkül hozzád nem közelítend; én 
felette őrködni ’s téged ótalmazni foglak.44

Clinton hangosan beszélt ’s Vernon átlátá , hogy 
e’ rendelésnek nem szegülhet ellen; még is megelé- 
gült volt, hogy bennünket elválasztott. Clinton ko
csiéba vezetett.

„Kettőnk közül egyikről, Heléna, nem sokára 
hallani fogsz — mondá — csak arra kérlek, légy 
béketürő; viselj gondot magadról ’s ne tarts semmi
től. Most sem igen-t, sem nem-et nem mondhatok, 
de bizonytalanságban sokáig nem maradsz. ígérd 
meg, hogy béketürő ’s nyugott leszesz.44 —

,,,’S te, mondám végtére, erőt véve reszkető han
gomon , te ígérd meg, bogy nem fogsz liirtelenkedni
— ígérd meg, hogy Angliát el nem hagyod, mielőtt 
engem még egyszer látál.4“

„ígérem, hogy megegyezésed nélkül Angliát el 
nem hagyom. Oh légy bizonyos, kedves húgom, hogy 
állhatatosan ’s bátran akarom kiállani e’ viharokat; 
érzeményem vehet rajtam erő t, de szegénységen, 
gyalázaton ’s minden rósz szenvedélyen uralkodni tu
dok.44

Vernon nem mert bennünket félbeszaldtatni. Ő 
é r té , hogy eumeggondolatlansága dúlta szét gondo
san szőtt hálóját 's titkos dühében ajkait mará. Még 
egyszer pillanték rá , azután megvetőleg elfordítám 
szemeim. Clinton’ kocsia haza vitt, annakutána visz- 
szatért, hogy őt a’ városba vigye.

Elváltunk tehát, mint azt eleinte akartuk — ’s

még is mi egészen máskép! Szívemben uj remény 
virult fel a’ kétségbeesés’ hamvából.

(Vége k ö v etk ez ik .)

Cini'ádjf.

Jttagyar já tékszín t krónika.
Nov. 19. László’ jutalmául először: R i c h a r d  

k i r á l y  a’ s z e n t  f ö l d ö n ,  vagy Anglia’ zászlója. 
Történeti regényes színj. 4 felv. Scott Vő alter után 
játékszínre írta Lembert; ford. Szigligeti a’ m. tud. 
társaság’ költségén. — Ki nem ismeri Scott W alter’ 
„Talisman“ czimíí gyönyörű regényét, mellyben An
glia’ bajnok királya Richard, Saladin szultán, Ken
neth és a’ tündér szépségű Editha előttünk élni és 
mozogni látszanak a’ költő’ varázs ecsete alatt? A’ 
szerző ezen tárgyat fogta fel és alkalmazá színre. 
De az alkalmazás által sokat veszíte. Richard, a’ 
szultán, Kenneth és Editha itt is érdekes alakok u- 
gyan, de ki az eredeti képeket ismeri, annak e’ drá
ma’ személyei csak ollyanok , mint a’ silhouettek az 
olaj arczképekhez képest. A’ darab azonban, mind 
ezek mellett is , nincs érdek nélkül, és Szorgalommal 
játszva, megmaradhat a’ repertóriumon. Emir’ (Sala
din) szerepét Fáncsy kitunőleg jól adá, ’s mutatta, 
hogy ha a’ dráma élesebb vonásokkal festé vala ez 
alakot, ő azt híven felfogni és visszaadni elég ügyes 
lett volna. Az az ön erejében bizakodás, az a’ hősi 
bátorság és vállalkozó lélek ’s az a’ rejtélyesség, 
mellybe Scott ezen személyt burkolja, igen jól való
nak vissza adva Fáncsy’ nyugalmán, ünnepélyes hang
ján , mozdulatain és elhatárzott beszédén. Lendvay 
a’ maga külsejével (ide értve mozgást, öltözetet ’s 
egész viseletét) tökéletesen motiválta nekünk Editha 
irántai szerelmét: de beszédén valami készületleuség 
látszott, minek okát nem tudtuk volna megfogni, ha 
egypárszori akadozása el nem árulta volna, hogy az 
szerep-nem-tudás. Min annál inkább csodálkozom, 
mert Lendvay egy azon kevesek közül, kik szere
peiket mindig szokták tudni. Tudunk esetet (Fiesco- 
ban), midőn ő roppant nagy szerepe mellett még egy 
pár társa’ elakadását is segíté súgásaival. A’ mi ne
ki dicséretére, akadozó társainak pedig nagy szé
gyenére válik. Említést érdemel még Bariba, ki, ha 
elég szabatossággal nem is, de sok erővel és szerep
tudva adá az oroszlánszívűt. A’ lovak hiába állottak 
a’czédulán, mert nézőket nem hoztak; hiába a’ szía- 
padon, mert a’ publicum nem igen gondolt velők; 
még csak tapsot sem kaptak. A’ ezédulán azonban 
nem ártottak, de a’ színpadon dobogásaikkal zavar
ták a’ figyelmet, pedig a’ nézők alig ha nem szere
tik jobban Lendvay, Fáncsy, sőt Bartha’ szinfal-rázó 
szavait is hallani, mint a’ lódobogást.

— Hétfőn, dec. 3. Lendvayné’ jutalomjátékáúl 
először adatik: É l e t ’ i s k o l á j a  (királyleány mint 
koldusnő). Színj. 5. felv. Raupach után fordítva. — 
Ha valaki, Lendvayné bizonyosan az, ki a’ tisztelt 
közönség’ részvételét a’ legnagyobb mértékben ér
demli.

E g y v e l e g .
A ’ I r a n  C ila  n y e lv . Egy angol iró egy érte

kezést ada ki, mellyben azt ügyekszik megmutatni, 
hogy a’ franczia nyelv nem egyéb, mint roszől írt és 
még roszabbúl kiejtett angol.

Ernncziaurszág' új históriája. Napoleon 
végrendeleteiben Bignou-ról emlékezvén, egyersmiml 
arra szólítá fel őt, írná meg Francziaország’ törté
neteit 1789-től. A’ nagy holtnak ezen kiváuata Bi- 
gnon által teljesítve van, ’s a’ munka már németre 
is fordíttatott.

Az A thcnaeum ból hetenkén t k é tsz e r, úgymint csütörtökön és vasá rn ap , je lenik meg egy egy iv  ; tá rsábó l, a ' Figyelm ezöböl, ^minden 
kedden egy ív . Á ra a* kettőnek helyben k ihordással, 5 ft. c p . ;  p o s tá n , nyom tatott boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. Velinpéldányok félévenként 
k é t fo rin ttal drágábbak. Évnegyedenként is válthatn i példányt 2 f. 30 áa postán 3 fton . K iadó hivatal P esten , Zöldfa u tc za , #67. szám.

Siyomatib Budán , a" magyar Királyi egyetem* Betűivel
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ff rO s v i l a y.

Mosolyogva pillant ma az ember* szeme 
végig  a ’ változatokban dús term észeten, lát
ja  ezer ásványait, gyönyörködik ezer fü
veiben és elbámul millió állatain. Honosnak 
érzi m agát mindenfelé, gyönyörködik vizsgá
la tában , és gyönyörei föltüzelik erejét ’s vi- 
dorsága új vizsgálatoknak lesz kútfejévé.

Én távolabb megyek vissza a ’ múltak’ kö
débe, hova a ’ szem egyenesen és közvetlenül 
nem tud h a tn i, honnan a’ lények’ összesége 
eltűnt és csak nyomdoka m aradt hátra a’ fö
vényben, melly majd a ’ szeleknek lön já té 
k áv á , majd a’ nagy tenger’ árjaitól mosaték 
el. Azért ne csudálkozzatok ha szavaim terje
delme csekély , ha alapjok néha nem legszi
lárdabb, ha azok homályba vesznek el, melly- 
ben ti az alakokat nem tudjátok eléggé meg
különböztetni. Én e’ tárgynál szigorúan vett 
költő vagyok, érzékeim mutatványaitól eltérő 
’s a ’ képzelődés’ szárnyain merengő a’ lehe
tőség’ legtúlsó határaiig. És e’ távol határo
kon gyűlnek össze tárgyaim  — messze azon 
középponttól, melly körül a ’ mindennapi ilol- 

. gok forognak.

Az időt látom először is a ’ maga v ég e t- ' 
lenségéhen, túl minden adaton, előbb minden 
esetek’ soránál, a ’ képzellietlenség’ homályá
val összeolvadva. Előbb létezőt minden do
lognál, az erővel majdnem egykorú t, a ’ té r
nek egyidejű testvérét. És képzeletem’ szár
nyain legvakmerőbben haladva, innét m ara
dok r a j ta , m ert túl nem vehetek ki egyebet 
ködnél és homálynál, mellyek az örökség’ őr- 
leányai. De a’ határokon innen napfény vár 
rá m , és azon napfény hatalm asabban ragyog 
a ’ m ainál, azon sugarakm elegfejtőbbek, azon 
m elegség ápolóbbja az életnek, azon élet na
gyobb tüneményekkel mutatkozik.

Látom a’ napot egy nagy alkotmány’ kö
zepében , melly a’ té rt egészen elfoglalja, de 
ha a ’ té rt pillantom , az köröskörül egyre to
vább nyúlik, és ha sugárgondolataimmal kí
sérem is ő t, határaihoz soha nem jutok. E ’ 
végetlen alkotm ány ezen egész té rt elfoglal
ja. És a ’ napnak a ’ mainál ezerszerte nagyobb 
ereje van, lényeket szül elő m agán és messze 
magától, mellyek’ élete milliárd évekre terjed 
ki ’s mellyek a’ megismerés’ tökélyében m agát 
a ’ szülőt fölülhaladják.

A’ nap’ szülöttei között többeket látok, 
4G
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kik kimeri illetlen erővel indulnak meg légi 
pályájokon, testvérei egymásnak és soha ke 
nem hunyandó szemekkel pillantók egymásra. 
Vetekednek pedig az erőfejtéshen egymással. 
A’ költő’ szeme egész életpályákat szemlél it
ten , elhunyt, létező ’s még1 meg- nem fogam- 
zott csillagokét: de álmait nem beszéli e l, 
mert azok ábrándoknak jobbak mint valóság
nak. De a’ je len ’ valójához közelebb j á r ,  ha 
egy gömböt kisér alakulása’ idején keresztül, 
születése’ koránál kezdve ’s addig v izsg á lv a , 
míg mai idomában megállapodott. Nem min
dennapi dolog ’s épen azért ú jsága által ér
dekes.

A’ nap’ gyermekei között az egyiketföld- 
nek nevezik , — földnek , melly ma a ’ tehe
tetlenséget fejezi ki. — A’ föld az erő’ bilin
cse , anyag, melly a ’ szellemet fogva tartja. 
A’ föld’ eszközli, hogy a’ való helyett képze
lethez kell folyamodnunk, és képzeletünk is 
gyönge, bátortalan. A’ föld fiatal szülötte volt 
a ’ napnak, megindítva a ’ világban , hogy vi
tába ereszkedjék a’ té rre l, örökös harczban 
ta rtsa  az időt és m ódosíttassék ellenfelei á l
tal. Vitáza pedig a ’ té rre l, harczban tartá  az 
id ő t, és alakíttaték háborúi által. Nem vala 
mindig sz ilárd , mint je len leg , és nem vala 
kihűlve, mint mostanában. M elegség takará 
be az egészet, és a ’ m elegség ellensége vala 
az összehúzódásnak; a ’ fold gyermek nagyobb 
helyet foglala el az ifjúnál.

Folyó és híg volt egészen , és így  vezet- 
te ték  a’ nap által, és körűljárá tánczolva szü
lejét, és üstöké remekül lenge mögöttén. Nem 
érte  pedig még nagy munkákhoz; a’ hülés ta
ni tá meg, mint kelljen cseppeket alkotni gőz
ből és jegeke t a’ eseppekből. És e’ tanítás e- 
reje’ öszpontosítására vezérlé. Jegeket kezde 
alkotni, kicsinyben előbb, nagyban utóbb, 
végetlenben v ég té re , mikor egész fölületén 
jég já téko t üze.

Szépek voltak pedig term ései, mert any
já t  lopá meg színeitől, és így fcozá elő a’ 
sugártörő gyém ántot, a’ vérszínü rubint, a’ 
tenger ábrázoló sm aragdot, és gyöngyöket 
vete a ’ tenger’ fen ek ére , hogy munkájától 
üresen semmi mélység ne maradna. Nem 
vala száma a’ lényeknek, mellyek így általa 
léteire ju to ttak . Az idő’ véges gyermeke látja 
őket, de megszámlálni nem képes, — és ő 
szemei minden élesítése m ellett is csak fölü- 
leget lát, a ’ föld’ belseje egész titkok’ tárhá

za e lő tte , mellyet kikutatni nem foghat egy 
hamar.

M iután pedig a ’ föld végetlenben üzé a* 
cseppesítést, elő álla a ’ tenger, mint a ’ csep
pek’ m egm érhetlen ö sszeség e , és miután vé
getlenben üzé a’ jeg es íté s t, előálla a ’ száraz 
fö ld , mint az összetapadó crystallok’ tömege. 
Mindnyájok fölé pedig a’ levegő nehezkedék, 
köröskörű i, csókolva a ’ vizek’ sima tü k ré t, 
játszva a’ hullámokkal ’s vitába ereszkedve a’ 
száraz’ jegeivel. De a’ jegedéshez víz és lég  
is ke lle , — és fogytak a ’ v izek , ’s a ’ száraz 
mindegyre magasabban tolá ki fejét a’ hullá
mok k ö zü l; és tisztult a’ levegő szénsavanyát 
átengedve a ’ jegeknek.

Ez előjáték volt a ’ nagy erőháborúban. 
A’ föld lá tá ,  hogy elég erőt kapott nemzőjé
től , azt tovább is akará használni. A’ jege
ket magasabb erővel köté össze, önséget ada 
n ek ik , abból á lló t, hogy az erő anyag által 
legyen megkötve ’s a ’ jeg ek  erő által é ltes
senek. Ekkor kezdődék az élők’ országa, és 
kezdödék egyszerre a’ növényeknél és álla
toknál, vizekben és a’ szárazon , — és a ’ 
földteke’ színe sokkal vidámabb lön. Szálas 
erdők emelék fejeiket zöld koszorúsán az e- 
gekbe , iszonyú állatok tettek  rohanásokat a ’ 
föld’ színén és a’ tenger’ árja i közt. M ert a ’ 
földteke’ akkori színe igen különbözek a ’ mai
tól. A’ levegő egy gőzkor v a la , mellyen na
gyobb és forróbb nap süte keresztül, a ’ vizek 
és a ’ száraz nem hültek meg, tehát örök nyár 
uralkodók, és az egész földtekén. A’ jeges 
tengerek utóbb képződtek.

Fiatal vala a’ föld ’s ereje’ fiatalságához 
képest iizé munkáit. Szörnyeket teremte, mely- 
lyek ma m ár nem léteznek, de mellyek nyom
dokai borzadást csikarnak ki az emberből. Az 
elefánt csekély azokhoz képest, és jám bor bá
rányka az oroszlán.

A’ inászók’ osztálya vala leggazdagabb, 
egyarán t élhetöké a’ vízben és szárazon. Sár
kánygyíkok iizék az uraságot a’ folyamok’ szé
lein , a’ sűrű pálm a-ligetek’ á rnyában , a ’ ta 
vak és mocsárok’ feneketlenségén. A’ déli 
égszak’ fáira óriási kígyók tekergőztek föl ’s 
kékes-zöld fejeiket a’ lombok közül tolák ki a’ 
levegő’ folyamába ’s játszani a’ nap’ sugarai
v a l, mellyek verlienyesek és tüzesek valá- 
nak. A’ tengernek pedig nem voltak delfinjei, 
a ’ levegőből hibáztak a’ madarak. —
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És soká tarta  a' földnek ez állapotja, 
évezredekig1, — míg nem a’ növények egy
m ásra halmozva m egették a ’ levegő szénsa
vanyát , — és a’ föld eléggé csecsem őskö- 
dött. Ekkor erejének összeségéhen megráz- 
kodék a’ földteke és a’ dolgok volt rendét el- 
hontá. A’ föld alatti tüzek érintésbe jö ttek  a’ 
v izekkel, és lön nagy háború , bontás és e- 
gyesü lés, fölforrás és ismét m eghűlés: hegy- 
lánczok törettek  m eg , víz alá tem ettettek a ’ 
növényes s ík o k , és a’ tenger hegyeket raka 
le a’ volt világ fölé.

De liáborának új következése lön. A’ dol
gok volt rende fölfordult, de helyébe szebb 
világ lége. V astag rétegek alatt nyugodtak az 
első terem tés’ szülöttei, fölöttök pedig a ’tisz
tább levegőben, mosolygóbb nap alatt új vi
lág  keletkezék. És a’ világ a’ mostanihoz kö
zelebb állt. A’ gyermek föld tökéletesebb lé
nyeket term e, állatokat föl az emlősekig és 
növényeket szinte a ’ két szikitek’ főosztályá
ból. Az éghajlatok mostani rendjükbe kezd
tek simulni, a ’ földsarkok hidegebbekké le t
tek, éjszakon és délen, míg az egyenlítő forró 
m aradt.

És a ’ dolgok’ ez állása sokáig ta rto tt, 
míg a ’ földteke kinyugvá magát egy új mun
kához , és a’ levegő mai tisztaságára vergő
dött. Ekkor a ’ legfőbbet akarva m erészelni, 
magába té rt a ’ fö ld , ellenkezésbe tévé kül
se je’minden erejét a’ belsőkkel és liarczotkez- 
d e , nem kisebbet az előbbieknél.

Általános és szörnyű le tt a ’ h a rcz , el- 
rontaték az előbbi nem zedék, sötétségbe te
m ettettek , mik a ’ napvilágon értek nagygyá 
és mindnyájok fölé sziklarom ok, fövény és 
agyag  rakaték. A’ föld’ színe pedig ismét la
katlan lön. De a ’ földcsillag ifjúvá lön gyer
mekből , és ifjúi erővel szerzé vissza az el
veszetteket. Sőt a’ voltnál tovább halada. E- 
reje legnem esbikét, az istenséggel rokonát, 
öltözteté agyagba, miilyent a ’ földszínen ta- 
l á l a , és azt ügyesen vegyíté meg az elemek 
számos részével, hogy sok felől nyerjen táp- 
lá la to t, és kedvező idomot ada n e k i, ’s oily 
m űszereket, mellyekkel a’ lehetlenségen is 
diadalmaskodjék. És ezen kegygyei halmozott 
lényt e m b e r n e k  nevezé.

Az emberélet’ törvénye lön pedig a ’ föl
dön: táplálkozni a ’ földből, megújulni a ’ le
vegőből ’s rokon szenvben lenni a’ napsugár
ral. M ert a’ belső erő , melly a ’ kebelt élteti

’s az anyagot együtt ta r t ja , közös a ’ földdel, 
közös a’ nappal.

M egmarad pedig a ’ dolgok’ ezen á llá s a , 
míg az ifjú föld férfiúvá érik. Ekkor a’ föld’ 
gőzköre már egészen eltűnik, a’ levegő ütlierré 
fínomúl ’s új világ állami e lő , lények’ új or
szága , melly a ’ tökély’ mai fokánál végetle- 
nűl magasabban álland. A’ mi ism erettöredé
keinket tökélyre hajtandja az , ’s erkölcsének 
nem leend árnyékos oldala. De a ’ költőnek 
nem szükség ezen jövendőt fejteni. Tág világ 
ju ta  neki a ’ dolgok’ mostani állásában is, szel
lemi és anyagi v ilág , egyik végetlenebb a ’ 
m ásiknál, tulajdon honokkal, csillagokkal, 
naprendszerekkel b író , ’s mellyet az elmék’ 
összes töm ege soha nem fog egészen kimerí
teni. M ert minél több kincs szedetik ki belőle, 
annál többeket te re m , minél szebb gyém ánt
ja i lopatnak e l , annál dicsőbbeket re jt el bá
nyáiba.

Oh a ’ költő’ élete egy kéj és egy gyö
nyör, neki a’ villám és sugár kölcsönöz szár
nyakat, hogy semmi szépség ne legyen el
rejtve a’ v ilágban, hova el ne ju tna ’s mely- 
lyet m agáévá ne teh e tn e ! raj da.

Kem pelen ’  sakk já tssó  gépének 
titka .

Miután Kempelen bárónak a’ múlt század’ 
v ég én , sőt még 1819ben is Londonban olly 
nagy figyelmet gerjesztő sakkgépe, melly 
utóbb Mülzel gépész’ birtokába jutott, ma már 
m eglehetősen feledékenységbe m ent, végre 
mégis sikerült a ’ párisi sakkjátszóknak fel
fedezni annak titkát ’s azt közzé is te tték  a- 
zon újságban, melly a’ sakk társaság’ fölűgye- 
lése alatt P a l a m ó d e  néven je len ik  meg 
( r e v u e  m e n s u e l l e  d e s  é c h e c s ,  t o m. 
I. n. 3. a r t i c l e  d e  M. de  To u r n á i ) .  
Kettő azon személyek k ö zü l, kiket Mälzel a ’ 
titokba kénytelen volt ava tn i, Párisban él ’s 
neveik a ’ club előtt ismeretesek. Mivel Mai
z d ’ halála óta sem kötelességük-, sem érde
kükben nem fekszik liallgatniok, tudomásokat 
nyilvánossá tevék.

Ism ere tes , hogy a ’ gép egy term észeti 
nagyságú , törökösen ruházott embert ábrá
zol, ki egy asztal előtt ü l, mellyen sakk
táb la  van. Az asztal’ lábai hengereken álla
nak , hogy könnyebben tovább tolható legyen 
’s annál inkább m ellőztessék azon gyanú, mint- 
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ha az asztal a la tt emher rejtezkednék. E ’ gép 
a’ legügyesebb sakkozókkal já tszo tt ’s majd
nem mindig1 győzött. Mikoi az utolsó elfogó 
vonást te tte , ezt monda: sakk. Többek kö 
zött Parisban is kétszer m utattaték , de sem 
i t t ,  sem Londonban nem tudták kitalálni a ’ 
titk o t, noha a’ já ték ra  a ’ legügyesebb gépé
szek vigyáztak.

Emlékezni fognak sokan, hogy mihelyt 
az automatot já tszan i lá t tá k ,  azonnal a ’ gon
dolatra jöttek, hogy azon szekrényben, m ellyre 
a’ török támaszkodott ’s mellyen a’ sakktábla 
á llo tt, embernek vagy legalább gyermeknek 
kell re jtezkedni, ki az autom at’ karját igaz
gatja. Kempelen báró , ezen gép’ föltalálója 
és Mälzel gépész föl szokták já ték  előtt ny it
ni egymás után  a ’ szekrény’ o ldala it, hogy 
a’ belső részt annál jobban meg lehessen lá t
ni. De csak em eltyűk, kerekek , rugótollak 
voltak benne láthatók ’s kiki m eggyőződött, 
hogy benne ember nem rejtezkedhetik.

De épen itt történt csalás. A’ kerekek és 
emeltyűk részint festve voltak egy vékony 
választó fa lra , mellyet könnyen ki lehete e- 
melni, — ’s valóban ember rejíezkedék a’ 
gépben, ki előbb ment bele, mint a ’ gép azon 
terembe vonaték, hol az előadásnak történ
nie kellett. M inthogy a’ szekrény’ két oldal
ajtója csak egyznásután nyittaték fö l, mindig 
csak a’ belső tér’ fele volt Játliató ’s a’ ben 
rejtezkedő ember rá  ért egyik osztályból a ’ 
m ásikba menni. Sőt úgy lá tsz ik , hogy a ’ tö 
rök’ dereka is utolsó menedékül szolgált volna.

Eddigelé igazi mystificatio volt a ’ do log , 
melly nem igen érdemli m eg , hogy a’ mecha
nical művek’ történetében em legettessék. — 
De lássuk, mi vala tovább szükséges. A’ lát- 
hatlan embernek először is jó  sakkjátszónak 
kelle lennie , ’s ollyannal játszania, kinek j á 
ték á t nem láthatá ; azután a ’ kívülről já tszo tt 
já té k ’ á llásá t ismernie kellett ’s tulajdon hú
zásait tennie. És itt m utatta ki lángeszet Kem
pelen ’s ebben álla gépének nevezetessége. 
A’ látliatlan ember zsámolyon ült ’s viasz- 
gyertyától kapott világosságot, mellyet a’ bir
tokos, mint monda, azon okból te ttb e , hogy 
a ’ nézők a ’ gép’ belsejébe beláthassanak; 
levegőlyuk is volt ra jta  a ’ lélekzés végett. A’ 
rejtezkedő előtt úti sakktábla volt, a ’ rendes
től másban nem különböző, mint hogy ennek 
kövei alant vashegybe végződnek, mellyek a ’ 
táblába benyom atnak, hogy a’ kocsin vagy a’

hajókban rázás’ alkalmakor se dűljenek el a* 
kövek. Hlyen óvakodás itt is igen szükséges 
vo lt, nehogy történetből zavarba jőjön a ’ re j
tekező’ já téka. Feje felett volt a ’ sakktábla, 
mellyen az autom at já tszék  's  mellyre a ’ kö
zönség vigyázott. Ezen rendkívül vékony sakk
tábla a ’ szekrényfedelen, mellyben az ember 
rejtezkedett, után volt csinálva ’s itt minden 
mező egy vas nyelvecskével b írt, melly föl 
felé irányzódhatott. Az alant igen mágnese
zett já tékkövek fölhúzták a ’ vasnyelvecské- 
k e t, mellyek azonnal v isszahanyatlo ttak , ha 
fenn a’ kövek elvétettek fölülök. De a’ re j- 
tezkedőnek igen nagy figyelemmel kelle á ’ 
já téko t követnie, mivel a ’ köveket nem lá t
h atá  , tehát emlékezetében kelle ta r ta n ia , 
mellyik mezőről veteték el a ’ k ő ; hogy tud
hassa , valljon paraszt, király  vagy királyné 
volt-e az? Talán a’ já tékkövek különböző fo
kon voltak m ágnesezve, hogy a’ játszó job
ban tudjon rólok ítélni. A’ kis sakktábla’ me
zői meg voltak számmal jeg y ezv e , m egegye
z ő ig  a ’ feje fölötti sakktábla’ számaival, hogy 
még kevesebbé legyen a’ játszó tévedésnek 
kitéve.

Balról mozgatható fogaptyú volt m ellette, 
melly tollak által összeköttetésben volt az au
tomat’ bal karjával ’s a ’ re jtezett-tő i kényére 
igazgattathaték. E ’ készület által hajtaték  az 
v é g re , hogy az automat bal kezével a ’ sakk
tábla’ egyik kövét felfogta ’s más mezőre 
te tte  által. A’ rejtezkedő fe lnéze, ha valljon 
jó l igazgatja-e az automat kezét.

Eleitől fogva csodálkoztak azon, hogy a ’ 
feltaláló az automat’ bal és nem a’ jobbkezébe 
te tte  a’ mozgást. K. azt feleié, hogy elhibáz
ta , ’s a ’ hibát későn vette észre: de illy hi
bát nem könnyű elkövetni, ’s most midőn a’ 
titok fel van fedezve, nyilvános, hogy a’ ké
szítőnek czélja volt az által a ’ rejtezkedő em
ber’ jobbkezét szabadon tartani a ’ szekrénybeli 
játszáshoz. Ki az automattal já ts z o tt , köteles 
vala köveit mindig pontosan a’ mezők’ köze
pére tenni, m ert ezen óvakodás nélkül a ’ mag- 
netizált kövek nem hatottak volna kellőleg az 
alant lévő vasnyelvekre, e’ nélkül pedig a ’ 
rejtezkedő nem tudta volna meg a’ já té k ’ ál
lását.

Egy körülmény azonban mégis nehezen 
fejthető m eg: hogyan tudta a’ rejtezkedő az 
automatot olly biztosan kormányozni, hogy az 
faújaival az apró figurákat megfoghatta. Ila
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a’mezőkben nem hibázott is, a ’ mi szinte nem 
vala könnyű, tie hogyan nyíltak meg az újak 
épen azon kő előtt, mellyet tovább kelle moz
dítani? Valóban csodálatos pontosság1 vala 
szükséges a ’ gépben és hosszú gyakorlás 
az igazgató személy’ részérő l, hogy mindezt 
hibátlanul végrehajthassa.

Az elrejtezett személy vala tehát a’ gép’ 
lelke ’s az automat’ birtokosának fő érdeké
ben feküdt olly embereket kapni, kik a ’ szek
rény’ szűk térébe beliagyák magokat csukn i. 
ott órákig majd mozdulatlanul, kellemetlen 
helyezetben, és m agokat semmi esetre el nem 
áru lva, maradni. Szükséges vala továbbá, 
hogy a’ gépet jó l tudták legyen kormányoz
n i, a ’ mi nem vala könnyű, és hogy jól já t 
szottak legyen sak k o t, mert akárkivel is fel 
kelle tenniük, ki az autoinattal já tszan i akart. 
Kempelen báró elég szerencsés volt olly em
bereket ta lá ln i, kik mind e’ m egkivántatósá- 
gokkal bírtak. Valamig ő m utatá az automa- 
t o t , mindig ez vala győztes, és csak Páris- 
han győzeték meg a ’ Philidorok- és Lega- 
toktól.

Midőn Maizei az automat’ birtokába ju 
ta ,  szinte törekvők ügyes embereket nyerni 
magához. Azt nem tudom , ki volt Németor
szágban társa. Párisba érkezvén, bizonyos 
B o n c o u r  nevűt nyert m eg, ki ma is a’ leg
jobb sakkozók’ egyike a’ panoramok’ clubjá
b a n , későbben egy kis izraelita ju to tt hozzá, 
ezen jeles munka’ írója : l’E n c y c l o p é d i e  
d e s  é c l i e c s .  A’ Palam éde még bizonyos 
M ouret urat nevez, ki Maizeit k iséré, az au- 
tomatot igazgatá és társa lön. Angliában bi
zonyos Lew is vitte azon szerepet, de legto
vább foglalatoskodott azzal egy elsassi em
b e r , Schlumberger n e v ű , de kit születése’ 
helyétől rendesen M ühlhausennek hívtak. A- 
merikába is követé M älzelt, 15 évig nála ma
radt és három hónappal halt meg a ’ híres me- 
chanicus előtt.

Valóban igen bajos és nehéz leitete e’ 
szekrényben minden legkisebb zajt is elmel
lőzni, melly élő lény’ je len létét e lá ru lh a tn á ; 
tnert a’ já ték  alatt tartó legnagyobb csend a ’ 
legkisebb mozdulást is elárulta volna. Hogy 
tehát a’ föltaláló órakereket te tt a ’ szekrény
be ’s já tsz á s ’ kezdetekor az órát benne föl
húzta, nem egyéb okból történt, mint hogy a’ 
nézők’ figyelmét elvonja a ’ tárgytól ’s az óra- 
ketyegés és zörej által a ’ netalán történhető

zajt elfedezze. Hallottam beszélni, hogy egy
kor valóban tüsszenni volt kénytelen a ’ benne 
rejtező ember. A’ szokatlan csettenés az óra
kerekek’ zöreje közt megzavard a ’ gyüleke
zet’ mély csendét ’s bámulásra gerjesztő a’ 
je len  lévőket. M älzel’ életében ez volt a’ leg- 
criticusabb pilian ta t, de ő csodálatos maga
feltalálással így szólt: „Mi ez, az istenért? — 
Egyik toll elpattant; bocsánatot, u ra k , egy 
negyed’ óráig félbe kell a ’ já ték o t szakaszta
nom,  hogy a’ gépet helyrehozzam ,“ ’s azon
nal a ’ mellékszobába tolatá, Jiol halkan meg- 
dorgálá a ’ szerencsétlen társat. Azt is mond
já k ,  hogy egy valaki gyanítván a’ titkot ’s 
Mälzel’ h írét meg akarván rontani, egy já té k  
alatt tüzet kiálta. E rre  zavar tám adt a ’ gyüle
kezetben ’s addig Mälzel kitolta gépét a ’ szo
bából. De ideje is volt, m ert tá rsa  a ’ félelem 
m iatt majdnem meghalt a ’ szekrényben, ’s 
épen szándéka volt a ’ társaság  elébe kilépni.

Az autómat’ titkának felfedezésével él- 
veszté nagy érdekét a ’ Kempelentől feltalált 
’s M älzeltül helyre állított gép , de mind a ’ 
m ellett elmés találm ány marad. Azt mondják, 
Kempelen M aria Terézia királynő által jö tt  
e’ gépcsinálás’ gondolatára, ki egész udvará
val, hova Kempelen is mint kam arás tartozék, 
némeliy magnesi mutatványoknál volt jelen . 
Kempelen azt ig é ié , hogy még m estersége
sebb mutatványnyal állami elő, ’s fél év múlva 
ezen automatot m utatá b e , mellynek fő titka 
a ’ m ágnes’ vonzásában áll. M ert, mint már 
m ondaték , a ’ m ágnes’ hatása által tudja meg 
az elre jte tt ember a ’ já ték ’ haladását és a ’ 
kövek’ áttételét.

As els ö s s iiliit t.
(V̂ ge.)

Két halálosan hosszú nap múlt el m agá
nyomban minden tudósítás nélkül, Vernon’ 
egy levelét kivéve. Ebben ő bírásomat jogul 
követeié ’s keményen sürgető állnám szava
mat ;  de sem a’ parkbani je len e tre , sem külö
nös á llítá saira  nem czélozott. A’ levelet é n , 
mint meggondolásra m éltatlant, elvetém. Csak 
harmad napra kaptam e g y e t  nagybátyám 
tól. Mohó kíváncsisággal törtem azt fel. Ez 
volt fog lala ta:

.Clinton, kedves H elénám , azon van, 
hogy Buchwaldban m eglátogassalak ; de azt 
engedelmeil nélkül nem tehetem. Előbb egy
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hibás lépést kell megváltanom ’s téged’ k é r
nem , bocsáss m eg , mint m egbocsátott ama’ 
jó  ’s nemes ifjú, kit én születése óta nyo
morba tasziték. Vallomásom’ foglalata nem il
lik füledhez, jó , jám bor leány, ’s ezért gyor
san kell ra jta  elsiklanom.'

,Midőn miss Tow erst tanulám  ism ern i, 
szándékom nem volt nőül venni ő t ,  mert sze
gény ’s alrangu vala. Egym ást mégis szeret
tük ’s ő m egegyezett, hogy az enyém leend, 
midőn e’ kívánságom at elébe terjesztem. Szü
léi előtt viszonyunk fel lön födve’s ezek’ meg
nyugtatására és M athild’ k ielégítésére kihir
dettem , hogy már egybekelénk. Szavaimat 
az emberek elhitték ; M athild nevemet vévé 
föl, az egész világ rá volt szedve ’s atyámnak 
épen akkor mondám, hogy M athild csak ágya
som. Szavaimnak atyám nem hitt. íg y  ellen- 
mondásokba bonyolódtam.

Atyám második fiunk’ születése előtt meg
halt ’s nagyatyám  évenkénti 2000 fonttal kí
nált meg azon föltét a la t t , ha az egész bir
tokot, melly egykor rám  szállandó volt, el- 
sösziilött fiamnak biztosítandom. Én Mathildot 
szerettem ; atyám’ halála ’s összeköttetésem 
nek nagyatyám ’ részéről elism értetése elszé- 
leszté aggodalinimat. Nőül vevém őt ’s három 
nappal Vernon’ születése előtt aláírtam  az ö- 
rüködésrend’ oklevelét. Ez történetem.

Gray lady’ lelkülete azon időben , midőn 
egybekelésünk csakugyan m egtörtén t, szük
ségesnek te tte  minden ember előtt a’ titkoló
zást. Clintont mindenhol azon finak tá rták , kit 
az elsősziilöttség’ joga illet. Én nem mertem 
felfödni az ig aza t, ső t azt hívéin, jó t teszek 
v e le , ha álhelyzetében hagyom halálomig. 
Csalatkozásombúl most m ár ki vagyok véve.

Azon pillanat ó ta , mellyben láttalak , szi
lárdul eltökélém , hogy te ,  mert azt csak te 
te h e te d , helyrehozzad az ellene elkövetett 
vétkem et. Nekem úgy látszik, hogy ti egymás
ért vagytok alkotva ; ebben nem is csalatko- 
zám. Egybekeléstek előtt akartam  felfödni 
mindent ’s reményiéin m égis, hogy mielőtt 
sziveitek egyesültének, alacsony, haszonleső 
okokból nem fogod megvetni kezét fiamnak. 
— Ebben is igazam v ala , nem de? — Hanem 
Clinton messze volt ’s engem’ nyugtalanított 
lá tn i, mint fáradozott Vernon, hogy öt meg
kedveljed s te mi bizodalmasan viselíetél irán
ta. — M egtiltani neki a ’ melletted m aradást 
Buchwaldban — ő daczolt. Azután elcsalni

próbálám őt tőled ’s utólsó segédszerül föl
táráin előtte szü letése’ titkát ’s ő tnegigéré, 
hogy Clintonnak nem álland útjába. A’ többit 
tudod. — Komolyan ő rólad lemondani soha 
nem akart. Ő örökösem volt ’s azonkívül va- 
gyonod után esengett. — Boldogulandbenne?

Clinton, ki d rágakő , szíve’ jó ság a- ’s 
nem ességére nézve, a ’ mellett m arad, hogy 
nem tartandja tovább elfoglalva a’ helyzetet, 
melly őt nem illeti. Ő A ngliát elhagyá. — ’S 
mivel fél, hogy ki leszesz téve Vernon’ erő
szakosságának, meg kellett ígérnem , misze
rint nálad maradok Buchwaldban ’s testvéré t 
gátlandom , hogy téged’ szabad, saját akara
tod ellen láthasson. Én mondám, hogy nem 
vehetek magamon erőt m eglátogatásodra, míg 
a’ dolgokat meg nem tudod. Ezek most keze
idben vannak. Reggel várhatsz. Vernontól ne 
fé lj; én gondoskodni fogok, hogy többé ne 
sértegessen ’s ne csonkítsa az érdeket, mely- 
lyel j e le s , szeretett Clintonom iránt viseltetni 
lá tlak .“

Eddig a ’ levél. Százszor is elolvasám azt 
’s lelkem heves lázadásban volt. Gondolatim 
eleinte csak a ’ lettdolgokkal foglalkozának ’s 
örömmel és büszkén eltökélém Clintonnak min
den roszért kárpótlást adni tehetségem  sze
rint. De azután újult csodálattal ’s mély ag 
godalommal olvastam némelly helyeit a ’ levél
nek. Angliát Clinton ígére te  e l l e n  ’s elvá
lás nélkül hagyta el ’s gyöngédtelen valami 
volt azon módban, mellyel nagybátyám  ügyét 
pártolá. Illy m agaviseletét kedves bátyámtól 
nem vártam. — Legalább Írhatott v o ln a ; de 
már messze volt ’s levél nem jött. ’S mennyire 
féltem a’ bűnbánó atya-, a’ sir Richarddali 
összejöveteltő l; közönyössége az erkölcsi el
vek irán t, melly nem úgy, mint V ernonnál, 
önzésben, hanem lelkiiletgyöngeségben ala
pult, mélyen felboszantott. Ah mi érzemények- 
kel emlékeztem vissza kedves atyám ra? Az 
erény’ szent hajlékából színlés’ ’s bűn’ háló
jába jutottam . Ilarczoltam  e’ meggyőződés el
len , de igazsága letiprott ’s megsemmitett. 
Azonban e’ nyugtalanító gondolatok közti sze
rencse’ mély érzete hátú keresztül lelkemet. 
A’ tito k , a’ kényszerítés, mellyek körülfog
tak, ködfátyolként szétszaggatva valának. Én 
szabad vo ltam ! — Érzésem’ sugalinait követ- 
hetém  ’s vétek többé nem vala szeretni a z t ,  
kinek szivem hódolt megmásolhatlanul.

Röpültek a ’ nap’ órái ’s én mint álomban
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éltem ; elmerülve csodálat-, remény-, öröm -’s 
kétkedésbe, Végre esti hat órakor egy kocsi 
jö tt  a’ fasoron fölfelé. Rendkívüli aggodalom 
szállt meo; várván nagybátyám ’ m eglátását. 
Szobámba húzódtam lego tt, hogy magamhoz 
jőjek. Néhány perez múlva szolgálóm kopo
gott az a jtó n ; hírül liozá, hogy H ythe lady 
érkezett meg ’s levelet ado tta t. A’ levél Clin
tontól v a la ; azon nap írta Londonból. Szen
vedélyesen nyomtam azt ajkaim- és szivemhez 
’s mohón nyeltem el tartalmát.

,M eg vagyok végre nyugtatva, kedves 
H eléna, így í rt ;  m iattad sokáig aggódám. 
Atyámat kértem , menne látogatásodul Bucli- 
waldba, de ez sem nyugtatott m e g ; mert nem 
annyira ólalomra , mint ré szv é tre , ig az i, ön
zetlen barátságra van szükséged. Gondola
timmal lege lső , legkedvesb barátnémhoz — 
Carolina testvérem hez fordultam. — Ő távol 
vala. Hogy öt fe lkeressem , neki mindent el
m ondjak, tanácsát és segedelm ét kikérjem , 
nyomban elutaztam. — A’ szerencse kedve
zett ; Calaisban találkozám vele ; ő most mel
letted van. Benne jobb magamat leled fel. 
G yöngédsége, helyes ítélete és hő szíve e- 
gyesülten helyzetével, mint férjnél levő tlá- 
m áévál, azon személylyé teszik öt egészen, 
kire bizhalom szerencsédet. Magamról most 
nem szólok; szivemet el nem nyomhatja a ’ 
sors ’s utam tisztán fekszik előttem. Csak 
atyám at ’s téged’ szánlak; de Carolina köz- 
lendi veled minden óhajtásom- ’s reménye
met. A dieu, kedves húgom! Áldjon meg az 
ég  érdemed szerin t! B áto rságod , abban bizo
nyos vagyok, nem hagyott el, de igen kiván
csi vagyok hallani egészséged nem szenve
dett-e testvérem ’ hevessége miatt. Carolina 
nekem írni fog ’s m egörvendeztet, h a lé te d  
felől jó  tudósítást ad.‘

Én legott lesiettem  Clinton’ testvére’ üd
vözlésére ’s azon pillanat óta elenyészett 
keblemből minden aggodalom ’s nyugtalanság. 
H ythe lady Clinton’ nőhasonmása volt; egy
azon sz ív jó ság , a ’ m agaviselet’ egyazon sze
lídsége , egyazon imádásraméltó őszinteség. 
Mi nyomban barátnék , testvérek lettünk ’s ö- 
szinte szeretete kárpótlásom ul szolgált azon 
gyötrelm ekért, mellyeket meg nem éltem va
la ,  ha ő Angliában elébb le tt volna.

Clinton m egvallá előtte szerelm ét, de ér- 
zeinényeim’ kibeszélését rám  b íz ta ; csak Ver

non’ álnokságát 's féltékenységét beszélte el. 
Én szinlés nélkül valék , mert Carolmával 
egyazon reményünk ’s óhajtásunk volt. Mi 
értők egymást. Lehető rövid idő múlva a’ vá
rosba mentünk ’s ott Clintont újra láttam. Ek
kor leplezetlenül .cseréltük ki minden gondo
latunk-, minden érzeményiinket.

Egyetlen okos te tt sir R ichardtól az volt, 
hogy Clintont katonának adá ’s szám ára tiszt
rangot vett. T iszttársai annyira kedvelők ő t,  
hogy szerencsétlen születése’ felfödöztetése- 
kor mindnyájan vetélkedőnek a’ barátság ’ ’s 
részvét’ bizonyítványaiban. Clinton tehát el- 
határzá m agát te ttleges szolgálatba lépni. Két 
évnek kellett még elm úlni, mielőtt férjhez 
mehettem ’s Clinton kiváná, hogy m indketten 
szabadoknak tekintenők egymást. Mi érte l
metlenek valának illy szavak! Az ég minket 
egymásnak szánt ’s a ’ lekötelezettség’ vagy 
szabadság’ puszta kimondása meg nem ron
csolhatta a ’ k ö te lék e t, melly hajlandóságon 
’s tiszteleten alapult. Ezredével ö Irlantlba 
m ent, két év a la tt tehát csaknem folyvást 
távol valánk egymástól. Én m egelégülten ’s 
nyugottan éltem H ythe ladynél a ’ b ará tság ’ 
ölében.

Végre eljött a ’ nap,  hogy 21. éves let
tem. Sir Richard jelen  kívánt lakadalmunkon 
lenni, de abban őt gyöngélkedés gátiá. Én 
m eglátogattam  ő t, először ama’ fatális felfö- 
dözés ót a;  m ert tudván, hogy jó  helyein van 
leányánál, látásom tól gondosan őrizkedett. 
Lelkülete csakugyan m egváltozott egészen. 
Szinlésbe burkoltan azelőtt pazarolva, élvezve 
élt ’s Clintonnak is majdnem herczegi évtlíjt 
adott, mintha ez neki kárpótlásul szolgálha
tott volna. Clinton ez által megszokta a’ köl
tést. Bekövetkezvén a ’ felfötlözés, sir Richard 
ama’ megfoghatlan változások’ egyikén esett 
keresztü l, mellyek az emberi term észet’ tör
téneteiben koronként előfordulnak. Szilárdul 
föltevé magában Clinton’ szám ára vagyont 
összezsugorgatni; szép lakával a ’ Cityben fel
hagyott — Buchwaldot bérbe adá ’s minden 
fillért úgy összekapart, hogy egybekelésünk’ 
napján képes volt Clintonnak 20,000 fontot ki
állítani. Cambrewellben egy kis szálláson la
kott ’s kiaszottnak és betegnek lá tszo tt, mi
dőn öt meglátogattuk. De fölvidúltak vonásai 
engem’ ’s Clintont belépni látván.

.Szeretnék még tovább élni, mondá, hogy
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megszaporítsam fiam’ vagyonát; — de legyen meg is
ten’ akaratja; hiszen ó , Heléna általad szerencsés.1

Átlapolja mélyen hatott ránk , mert egészen el 
akarta titkolni előttünk takarékos életmód ját ’s egész
sége’ hanyatlását. — Legott egybekelésünk után kény- 
tettük őt, laknék velünk ’s kellemesíteni (igyekeztünk 
hátralevő napjait. Csak négy hónapig él t ; de azon 
vigasztalása volt, hogy Clintont elégiáit— és szeren
csésnek, hibás lépéseit pedig szívből megbocsátva 
látta.

Vernont többé nem láttuk. Csak azt tudom, hogy 
gazdag földbirtokosként élt Angliában ; szerencse és 
siiker kisérék lépteit. Hythe lady állt ő ’s én közt
iem ’s védett hevessége és szemrehányásai ellen. Há
zasságra soha nem lépett. Ama’ jelenet óta a’ buoh- 
waldi parkban, hol akaratja ellen tette le szeren
csém’ talpkövét, nem láttam. “

Clinton’ ’s az én szerencsém e’ mai napig boriit- 
lan maradt. Végre rábeszéltem őt, lépne ki a’ szolgá
latból ’s most falun lakunk. Hvtlie lord és lady gyak
ran meglátogatnák ’s házi életünk’ minden eseménye 
szerencsénk’ ’s benső szerelmünk’ nagyobbitásaul 
szolgál. (m a ra d t/.

Magyar játékszínt krónika.

le o r d í t á s i  jtiir. — T. F e lv ilá g o sítá s  25 ú rn a k .  
— Az Athen. 43. számában 25 úr azt mond ja : ,,Szerda - 
helyi jól játszó és meglehetősen éneklé a’ maga által 
fordított rósz textust : ő nagy mester a’ rósz fordítá
sok’ éneklésében.“  Én a’ bűvös vadász’ régen fordí
tott daljait újra fordítottam, de csak daljait, mert pro- 
sáiát mostanig sem kaphattam kezemhez. Voltak kö
zöttünk , kik mind a’ mellett is a’ régi roszabb tex
tust éneklék , restelvén az újat betanulni. Ez nem az 
én hibám. De 25 úr nem ebben akadt fel, hanem ab
ban, mit én m eglehetősen  éneklék, mi alkalmasint a’ 
bordal lesz, mert a’ közönség ezt kívánta ismételtet- 
ni. Azonban itt 25 úr felsült, mert a’ bordalt Jakab 
István úr fordította ’s én azt mint meghagyható! nem 
változtattam. Ebből az sül k i, hogy 25 úr nem azt te
kinti m i t , hanem k i  fordítá. Ha én valaki tetteit cri- 
tizálui akarnám, egyszersmind azt is felfedezném, hogy 
miért rósz ? de ezt 25 úr nem tette , miből ismét az 
sül k i , hogy ő tám csak köteiödzni akar. Ha valaki 
hibámat megmutatja, ha helyesen, én örömest javí
tom, hanem javítható, örökre felhagyok opera-fordí
tásaimmal. S zerd a h e ly i  , színész.

I I .  A lá za to s vá la sz . — A’ Bűvös vadász’ rósz 
textusát tudtomra többen róták meg már szóval és a’ 
Honmiivészben , ha jól emlékezem, két ízben i s , a’ 
nélkül, hogy valaki megszólalt volna. Most értjük 
csak Szerdahelyi úr’ fenntebbi soraiból, hogy ö ezen 
operából csak a’ dalokat fordította sőt még azokat sem 
mind. De ha ez így van, miért engedi Szerdahelyi úr 
a’ publicumot mystifieáltatni a’ ezédula által , mellyen 
mindig ott á ll : „fordította újonnan Szerdahelyi.“ Én 
nem tudom és nem vagyok köteles tudni azt, hogy a’ 
ezédula nem mond igazat. Ha Szerdahelyi úr a’ ezé- 
dulára teteti nevét, ö tartozik felelni az egész opera’ 
textusáért. Miben akadtam én fenn speciatim, azt 
Szerdahelyi úr nem tudja ’s ha találgatni akarja, szük
ség leszen figyelmesebben megolvasnia szavaimat: de 
rá fogni erőszakosan, mintha én a’bordalt róttam volna 
meg, kissé bajos, mert ez sehonnan sem bizonyodhat- 
nék be. Ha a’ bordal jól van is fordítva, azért még 
az én szavaim mindig igazak maradhatnak, mert Szer

dahelyi úr a’ Bűvös vadászban recitativeket is énekel 
’s beszél is , mellyekre mindig rá ülhetik a’ ró sz  te x 
tu s  nevezet. Különben is, ha egy operában egy pár 
dal jól volna is fordítva , még nem mondhatnék, hogy 
az egész textus jó. A’ ki tehát f e l s ü l t , az nem én 
vagyok , hanem az , ki találgatott, és semmit sem ta
lált. Azt is panaszolja Szerdahelyi úr, hogy nem mon
datott meg miért rósz a’ textus ? Ez igen igazságos 
panasz! Bennem megvan az a’ fortély, hogy nem 
mindig mondom el okát véleményemnek : de ki azt hin
né , hogy, mivel nem mondok okot, okom nincs i s , 
csak amúgy a’ levegőből beszélek vagy kötekedni a- 
karok, az olly nagyon fogna tévedni mint most Szer
dahelyi úr. Ha Szerdahelyi úr szíves volna az Athe
naeum’ szerkesztősége által a’ Bűvös vadász’ német 
textusát és fordítását is velem közleni, akkor én egész 
seregét jegyeznem ki a’ fordítási hibáknak : így emlé
kezetből csak azt mondom, hogy ezen fordításban boí- 
ránkoztató germanismusok vannak , hogy verseinek 
mértéke hibás , hogy a’ Freybeuter (kalóz) f r a ib a i-  
t is tá n a k ' van fordítva, hogy Szerdahelyi úr ezen ope
rában képeke t m e tsz  és e llo p ja  m a g á t stb. — Egyéb
iránt , ha én okokat nem mondanék is, Szerdahelyi úr 
maga ki tudná azokat találni mihelyt akarná; valamint 
kitalálta azt, hogy a’Bűvös vadász’ régi textusa rósz, 
s ebből kitetszik, hogy a’ nem motivált és pusztán fi

gyelmeztető eriticának is van haszna a’ maga helyén. 
Végtére még szükség említenem : ha az mutattatnék 
is ki, hogy Szerdahelyi úr általában roszúl és haszon- 
vehetetlennl fordít (a’ mit bajos volna állítani, még 
bajosabb megmutatni) még az se szomorítsa el. Szer
dahelyi ur derék színész ’s megelégedhetik ezen egy 
palya’ dicsőségével is , mert maga ez már nem valami 
mindennapi doloíf: hogy a’ nyelvet nem bírja úgy mint 
ntegkivántatnék, ’s annak kincsei nincsenek hatalmában, 
s így csak középszerű fordító, ez igen természetes, 

mert nem ez, hanem a’ színészet és muzsika voltak 
tanulmányai. Opera -  fordításaival azonban felhagyni 
kár volna, mert hasznokat venni ezen fordításoknak 
is lehet. Eddigi operáinkat nagyobb részint Szerdahelyi 
úr’ fordításaiból bírjuk, ’s hogy neki a’ magyar ope
rára nézve általában igen sok érdeme van, azt tőle, 
1gazságos nem fogja megtagadni. SS.

Gondolatparányok.
32.

Jíémelly ember ollyan mint a’ hegedű, ha jól 
megkened vonóját, mindenféle hangot adhatsz rajta.

33.
Szerencsés a z , kinek az ég egy falat kenyeret 

ad , a’ nélkül, hogy érte embernek halával tartozzék.
34.

A’ mi csillog a’ jelen időnek született, a’ való 
nem vész el az utókorra nézve.

35.
Ki soha nem szenvedett, semmit sem tud; nem 

ismeri a’ jó, nem a’ balszerencsét, nem az embere
ket, nem magát.

36.
Akarni ke ll! Erős akaratnak kevés van kivi

hetetlen.
37.

Ki soha sem vár szertelent, azon haszna van, 
hogy a’ síiker által ritkán csalatik. X á m o r y .

A z  A thcnaeum hól hetenként k e ts re r . úgymint csütörtökön és v a sá rn ap , jelenik meg egy egy ív; tá r s á tó l,  a* Figyelm esükül, mindé« 
kedden egy ív. A ra a* keltűnek helyben k ihordással, 5 ft. c p . ; p o s tá n , nyom tatott boríték alatt 5 ft. 4P kr. cp. Velinpéldányok félévenként 
két forin ttal drágábbak. Évnegyedenként is válthatn i példányt 2  f. 30 éa postán 3 fton. Kiadó hivatal P esten , Zöldfa u tcán , aS7. saám.

Syoinatlk Budán, a ' magyar király! egyetem’ betűivel.
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M i r e l e t l e n  n e m z e t e k ’ b e f o l yá s a .  IV. Bé l á 

tól  III. A n d r á s ’ ha l á l á i g .
1235—1301.

Szerencsétlen volt Magyarország-’ állapot
tá , midőn Béla a ’ királyi székbe iilt. A tyja’ 
hosszú gyenge uralkodása, azon erős ellent- 
á llás , mellyel a ’ nagyok Béla’ újító tervei 
ellen árm ánykodtak , ’s a ’ két k irály  közti 
meghasonlás annyira erkölcsteleníték a’ nem
zet’ nagy tömegét, hogy az újrasziiletés csak 
egy felülhaladó hatalom által volt remélhető, 
’s illy hatalom nem létezett többé. András 
a la tt minden viszonyok összekeverte ttek , ’s 
a ’ királyi tek in te t, melly már a’ nagyok’ el
lenzése által m egcsonkúlt, az alattvalókból 
b íráka t alkotó ellentállhatási czikkely ’s ex- 
cominunicationalis hatóság  által csaknem e- 
gészen elenyésztetett. Még nyomasztóbbá té 
vé Béla’ helyzetét a ’ Babenbergi F rid iik ’ 
szomszédsága A ustriában, kinél minden ho
telen és áruló szíves fogadást ta lá lt ,  érd e

kében állván a ’ lierczegnek, a’ hatalmas szom
széd ország’ zavaros állapoíja. Béla azon
ban erősen folytatá régen kezdett m unkáját, 
az elpazarlott királyi adományok’ visszavéte
l ét ;  a ’ nagyok’ hatalmának m egtörésére né- 
m ellyeket — fejeik közül, kiknek ellensze
gülése már András a la tt olly ártalm as volt 
a ’ közjónak — per nélkül m eg ö le íé ; a ’ ki
rályi tek in tet’ em elésére elégetteté a ’ szé
keket, mellyeken a’ nagyok jélenlétében ül
ni szoktak, ’s byzanczi módra szem élyét a ’ 
nemzettől elszigetelve, csak cancellárja által 
’s írásban engedte meg a’ közeledést, ’s mi
dőn az illyen rendszabásokkal elégiiletlenek 
Fridinket hínák seg ítség ü l, A ustriát egész 
Becsig rettentő például elpusztítá. Kényel
m etlenséget ébresztett ezen férfias kormány 
a ’ törvénytelenségben felnőtt nem zetben, ’s 
Bélának szilárd lelkiiletén kívül tám asza nem 
lévén , szívesen fogadta a ’ hazába, ország
gyűlés nélkü l, a ’ kunokat ,  kik a ’ közeledő 
tatároktól kétszer megveretve, M agyarország
ban kerestek m enedékhelyet, bennük remél
vén találhatni tám aszát. De a’ nomád nem
zet gyakor összecsapásokba jö tt  a ’ már pol
gárosodott m agyarokkal, ’s bár milly nagyon 
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hajlo tt is B éla hozzájok, még1 is á tlá tta , 
hogy csak akkor polgárosítta thatnak , ha az 
egész országban a’ magyarok közé elosztat
nak. Ezen országgyülésjavallta renilszabás 
azonban nem volt kivihető, mert a ’ kánok 
elszólásokban egy ingerlékeny ’s ingerle tt 
nemzet közé , vesztüket lá t tá k , ’s magokat 
a ’ m agyarok’ nem alattvalóinak de társainak 
nézték. —

Míg az ország így  százfelé oszolva meg- 
hasonlott, ’s a’ nagyok’ hatalm a, a ’ királyi 
tek in te t, a’ clerus’ fennhatósága , a’ kánok’ 
nom ád, ’s a’ m agyarok’ polgárosodó nemze
tisége’ összeütközésében mindenütt zavar , 
mindenütt bizodalm atlanság, mindenütt ké
nyelm etlenség uralkodott, külföldről iszonyú 
vész köze ledett, — a’ tatárok — kik China’ 
m eghódítása u tán , Asiát seregeikkel elöntve, 
most már Európába ü tö tte k , ’s az oroszokat 
m eghódítva, Batu klián a la tt a’ m agyar ha
tá r  felé iramlottalc. Béla m egerösíté e z t , 's 
hadra szólítá fel a’ nem ességet, segítségre 
F rid iik e t, — de szava viszhangra nem talált, 
’s a ’ nem esség csak hanyagon ült fel. A’ ta
tárok’ első rohanása megsemmisítő a’ ha tá
rokat őrző nádor’ seregeit ’s az ellenség vi
h ar sebességgel előre nyomult. Béla kése- 
delmezett, ’s az ország’ sorsát egy csata’ ké
tes kim enetelére bízni nem akarta, mi a’ ma
gyarok’ büszkeségét m egsértő, ’s F rid iik , 
ki kevés lovaggal, mint n éz ő , nem mint 
segéd  jö tt  P e s tre , neheztelésük’ folyamát a’ 
kánok ellen irányozta addig , míg a ’ dühön
gő magyarok ezekben árulókat gyanítvúp, 
Kuthén fejedelmüket Fridrik’ segítségével 
m egölték, mire a ’ m egsérte tt kán nemzet a’ 
tatárokhoz szegődött. Béla többé nem ké- 
sedelinezhetett, 's  előre menvén a’ Mohi pusz
tán , a ’ Sajó mellett, m eggyőzetek , — az e- 
gész ország az ellenség’ kezébe ese tt, ki
pusztítva ’s ö ldökölve, kevés hónap a la t t , 
három század’ m unkáját feldúlta. Béla Frid- 
riknél esengett segedelem ért, de ez , a ’ ki
rá ly ’ szerencsétlenségében, minden előbbi 
m agyar liáboráköltségei’ visszatérítéséül h á 
rom várm egyét csikart ki tő le ; ekkor a ’ pá
pához folyamodott, végre a ' német császár
hoz, segedelm éért hasztalan az országot hű- 
bérbe a ján lv a , míg a ’ tatároktól űzve Dal- 
m átországba’s Veglia’ szigetére szökni kény- 
telen íttetett. — Két évig tarto tt a ’ tatárpusz
t í tá s ,  Oktaj khán’ halála visszahítta Asiába

a ’ vad nemzetet, melly maga után egy iríóz- 
tató pusztát hagyott.

Visszajővén B é la , első gondja volt sza- 
badéklevelek által idegen gyarm atokat az o r
szágba hozni, a’ m egürült püspökségeket 
betölteni, az elszélesztett m agyarokat ’s k á 
nokat összegyűjten i, az elvesztett adomány
leveleket m egújítani, a ’ közbátorság’ fenn
tartására  a’ tö rt várakat megújítani ’s úja
kat építeni, ’s a ’ kereskedés’ könnyebbségé
re ezüst pénzen kívül rézpénzt veretni. Rend
be hozván így  az ország’ belviszonyait, ho- 
szát álla az oroszokon, kik a ’ ta tárokat Ma
gyarország felé irányozták, ’s F ridriken , ki 
a ’ Lajta melletti csatában életét vesztette , 
mi az Austriálioz csatolt három várm egyét 
v isszakerítette ; sőt Styria is m egliódíttalott 
a ’ király á l ta l , István fia’ szám ára , mi azon
ban Ottokar cseh király ellen háborúra ada 
oko t, mellyben ezen tartom ány, hol a’ m a
gyar kormány népszerűséget nem ta lá lt, a’ 
kressenbrunni csata által m agyarországnak 
elveszett. A’ k irá ly , koronás fiának, István
nak — kit egy kún leánynyal megházasított 
— a’ ném et lxerczegség’ helyébe E rdély t, F i
ieket ’s a’ kúnságot ad á ; B élának , k it in
kább kedvelt, Tótországot. De a ’ végi el
lenkezés lierczegség ’s k irályság közt újra el
kezdődött, ’s az ügy háborúra került a ty a ’s 
fiú k ö z tt, mellyben az ország még egyszer 
az András alatti állapotra ju to tt, a ’ lucrum 
camerae újra visszajött a ’ k incstár’ szüksé
geivel, vissza a ’ zsidók’ zsa ro lása , vissza a’ 
püspökök’kirekesztő hatalm a, a ’ két bíróság 
’s a’ megliasonlással a ’ királyi tek in tet’ cson- 
kulása. Csak kis részben segíthete mind e- 
zeken az 1264-diki g y ű lé s , mellyben a ’ lu
crum camerae elenyésztetett, a ’ nem eseknek 
szabad rendelkezési joga a’ jószágok irán t 
m egerősítte tett, a.’t kirekesztőleg írás általi 
közelítés a ’ királyhoz e ltö rö lte te t, ’s a’ ne
m esek’ fizetetten felkelése csak a ’ védő há
borúkra szo rítta to tt, az egyházi rend újra a* 
nőtlenség’ m egtartására k ö te lez te te tt, ’s az 
investitu ra, mellyet a’ király lassan magához 
visszahúzni ügyekezett, ú jra a ’ pápa’ részé
re  m egerősíttetett. A’ béke helyre á llo tt, 's  
Béla 1270ben meghalt. —

Fia V. István tüzes volt ’s hadszerető , 
mint szomszéda, a’ cseh O ttokár; mind a’ 
kettő  kívánta a ’ háborút ’s könnyen találtak  
okot rá, Austria’, Styria’, Morva- ’s M agyar
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ország’ némelly részeinek pusztítása u tá n , a’ 
prágai béke mindent a’ rég i állapotban ha- 
gya. A’ király most leginkább iparkodott e- 
rős kézzel elmozdítani országa’ minden ba
ja it , a’ szepességi ném etek’ szabadítékait 
m egerősítő , az egri püspökség’ előjogait sza
bályozd, de m unkássága’ közepette 1272-ben 
hirtelen meghalt.

IV. László fia’ k iskorúságában , név sze
rin t anyja E rzsébet, tettleg  P ec ta r i, a ’ tó t
országi b án , korm ányozott, Ottokar’ ellen
sége , ki ellen csekélységek miatt háborút 
kezdett, melly — iszonyú pusztítások után — 
béke nélkül m egszűnt, a ’ magyarok elunván 
a ’ viszonzott p usz títást, ’s O ttokar’ figyelme 
a ’ liabsburgi Rudolfra fordulván, az épen ak
kor ném et császárrá választottra, ki ellen a ’ 
lialálliarczot már k ész ítő , mellyben a’ ma
gyarok Rudolfhoz csatlakozva a’ cseheket 
megverték. L ászló , ki tizennyolczadik évé
ben a’ laai csatában jelen  v o lt, v isszatérte 
u tán  figyelmét egészen a’ m ég nagy részint 
pogány kánokra fordítá, de a’ helyett hogy 
őket megm agyarosította volna, maga meg- 
kúnosúlt. Zavarba jővén az egyházi viszo
nyok , a ’ papa* legátust kiilde az o rszágba, 
kinek a ’ király jobb rendet íg é r t,  a ’ kúnok’ 
keresztelését. Midőn azonban a’ legátus 
egy Budán összehítt zsinatban a’ királyi ha
tó ság ’ kiváltságaiba v ág n a , László m egtilt
ván a’ budaiaknak az élelem kiszolgáltatást, 
az éh eloszlatta a’ püspököket, míg a’ ki
rá ly ,  feleségét elhagyva, a’ kúnok közt, 
szép leányaikkal dőzsölt. De a ’ pápa’ új dör
géseire , midőn a’ magyarok is morogni kez
denének, szigorúbb rendszabásokkal kezdé 
korlátozni kedvencz n ép é t, melly ekkor fel- 
zendülve, tőle 's  a’ magyaroktól m egtámad- 
ta to t t , csatában m egvere te tt, de meggyöze- 
tése után rég i szabadítékaitól meg nem fosz
tato tt. A’ tatárok is becsaptak újra az or
szágba, ’s egy rémítő csatában vésztőkét 
találták. A’ külfölddel békében, a ’ király 
újra a’ kúnok közt asiai élete t é lve, könny
elműen az országot a ’ legnagyobb zavarba 
hozta, annyira , hogy a’ nagyok kényök sze
rint egym ás k ö z t, sőt a’ giissingi grófok 
Austria ellen is , magok’ kezére, háborút kez
denének, melly a’ giissingiak’ minden várai
nak elpusztításával végződött, a ’ nélkül, hogy 
a’ király belékeverednék. Az egyházi rend 
tgra kicsapongott, a ’ kúnok raboltak, az or

szág pusztult, ’s nem volt remény a’ szeren
csétlen haza’ m egbék ítésé re , midőn László 
három kún által személyes boszúból m egöle
te tt 1290.

Árpád’ nemzetségéből már csak András 
é l t ,  II. A ndrás’ unokája István tó l, k it B ea
trix Olaszországban szü lt, ’s a’ velenczei 
Morosini vejének választott. D íszére v á lt a ’ 
felséges királyi háznak utolsó ivadéka is ,  
bár M agyarországot újra virágoztatni osztály
része nem volt, mert idegenektől minden ol
dalról m egtám adtatva, a ’ nemzeti független
ségért kelle vívnia. Rudolf császár az or
szágo t, mint ném et hűbért, fiának Albrecht- 
n e k , a ’ p á p a , mint a ’ szent szék’ birtokát, 
M artell K áro lynak , a ’ kedvelt guelf anjoui 
Károly’ fiának a jándékozták , ’s igényeiket 
mind a’ ketten fegyverrel keresték . Albrecht 
ugyan, aty ja’ halála után szövetségbe lépett 
a’ m agyarokkal, kiknek segedelmével az el
lencsászárt, a’ nassaui Adolfot, m eggyőzte, 
de M artell K ároly’ felekezete, m ég ennek 
halála által sem csüggedett el, ’s a’ pápától 
fen tartva , Martell fia, Károly Róbert részére 
Dalm át- ’s H orvátországot elfoglalta, több 
nagyok, ’s főkép a’ hatalmas brebiri ’s giis
singi grófok’ segítségével erősödvén. A’ k i
rá ly  ek k o r, mint egykor IV. B é la , a’ pap
ság’ ’s kis birtokéi nem esség’ liazafiságában 
kereste  tám asz á t, melly két országgyűlésen 
(1298. Pesten  és 1299. a ’Rákosmezön) jogai’ 
fenntartása ’s némi részben kiterjesztése mel
lett a ’ nem zet’ liő vonzódását, nemeslelkű k i
rályához nyilatkoztatá, ’s neki a ’ közbátor
ság ’ helyreállításában — a’ törvénykezés’ ’s 
pénzügy’ rendbehozatalában — segédkezeket 
nyújtott. Midőn azonban András Róbert ’s 
a’ nagyok ellen sereget gyű jtene, méreggel 
m egöletett, csak leán y t, E rzsébete t, hagy
ván m aga után. Benne Árpád’ vére kihalt. —

Ha Árpád’ vérének kihalásánál megállva, 
a ’ nem zet’ politicus életére v isszatekintünk, 
szemünkbe ötlik m indjárt azon belső egész
ség e , melly lehetővé te tte , hogy minden kiil- 
befolyás, bár milly károsnak látszik is első 
p illanatra, a ’ nem zetiség’ csonkulaílan m eg
m aradása m ellett, a ’ jövőre jó tékony befo
lyással volt. A’ m agyarok’ gyakor berontásai 
’s néhány inegveretései a ’ körülfekvő mivel- 
tebb országokban a ’ nem zet’ polgárosodását 
következtették; előtte állott a’ nyugoti csá
szárság kereszténységet ’s hűbéri rendszert 
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az ifjú nemzetnek nyú jtva , de a ’ magyar 
csak az elsőt fog-adta e l , ’s inkái)!) keletfelé 
fordult, lionnét a ’ király’ méltóság-ának fé
ny ét ’s hatalm át kö lcsönözte, ’s így önma- 
g-ához v isszatért, ’s önkebeléből m erítette a ’ 
szabadság;’ korszerűen kiképezett eszméit. 
Sőt még azon időszak i s ,  niellyben ta tá ro k , 
kunok, n o g áro k , a ’ nem zetet a ’ vadságba 
visszarántani lá tszo ttak , nem volt üdvös kö
vetkezés nélkül*) m egerősíteni az ásiai ele
m et, melly nélkül a ’ m agyar’ szabad institu- 
tióit ’s keleti nem zetiségét csakham ar elvesz
tendő, 's ha zavarban m aradott is az ország
III. András’ h a lá lá n á l, a’ kánok’, m agyarok’ 
’s nogárok’, király’, fő nem esség’ ’s papság* 
összeütközésében: megvolt még is a ’ szilárd 
középpont, melly körül az új alakok a* 
chaosból kristályozódhattak : az arany  bulla. 
É rezte ezt a’ nem zet, ’s a ’ jövő időszakban, 
minden királya által esküvel b iztosíto t
ta ezen szabadságlevelét. Valóban n e m 
z e t ,  m e 11 y  m ü v e i t  ’s m ű v e l e t l e n ,  
é s z s z e l ,  e r ő v e l  ’s c s e l s z ö v é n y é k 
k é  1 h a d a k o z ó  s z o m s z é d o k ’ m e g t á 
m a d á s a i  k ö z t i ,  e u r ó p a i  l é t é n e k  e l 
ső n é g y  s z á z a d á b a n  o l l y  s é r t e t l e 
n ü l  t a r t á m e g  n e m z e t i s é g é t ,  ’s a’ 
m á s o d i k  n a g y  i d ő s z a k b a n  a z  o l a s z ,  
n é m e t  é s  l e n g y e l  b e f o l y á s t  s z i n t e  
o l l y  s z e r e n c s é s é n  e l v i s e l t e ,  h a t a l 
m a s a b b  e l e m e k e t  r e j t  m a g á b a n ,  
m i n t  h o g y  k é t e l k e d n i  l e h e t n e  é l e t 
e r e j é b e n  ’s t ö  k é l y e s e d h  e t  é s é  b e n  !

Pulszhy Ferenc».

Ő s z i  ti a  I.
Borongó szárnyán a’ vihar 
Hoz felleget, borút,
’S völgyön, tetőn elbontja a’
Virág- ’s lombkoszorút.

A’ fecske ’s gólya búcsúzik , 
Csattogva útra száll,
’S hol zöld a’ lomb, ’s derült az ég 
Megint hazát talál.

*) A’ mongol pusztítás’ rettentő kárait már több iró 
méltatta figyelmére , érdekes volna azonban ’s 
megérdemlené a’ tudósok’ vizsgálatát kinyomozni 
az ^európai életre gyakorlott hasznos befolyásait 
ezen népvésznek, melly a’ nagy műveltségű Chi
na’ széleit Magyarországig ’s Siléziáig előre 
tolta, ’s talán a’ papiros’, puskapor’ és mágnes
tű’ feltalálásával szorosabb viszonyban ál l , mint 
glső pillantatra gyaníttatik.

Hadd szánjanak — bár ősz borong, 
Itt üdv mosolyg reám:
Vészben, derűben szép nekem 
Erdős, hegyes hazám.

jlljtúr.

E  j  d  a  l.
Ha éjben a’ dicső 
Égbolton függ szemem ,
Magam’ sík tengeren 
Hajóban érezem.

A’ tenger álmoké ,
’S a’ tengerhab felett,
Min lelkem ellebeg,
Hajó a’ képzelet.

Alpár

A  j e g y e  s.
A’ lány, kit én ohajték, barna lány,
Olly szendeség ösmerkedó szemében ;
És olly szelíd a’ férfi’ ellenében,
’S gyanútlan arczu, mert ő halavány—

Tudom, mi fog segítni szíim' baján ,
Mint lészen ő enyém, mint én övé,
Oh! e’ frigyet sejtő angyal szövé,
Hogy érte én , ő érttem várt talán.

Bú és örömmel szálljon bár elém,
Ez, ’s az nekem mindegy, ha tőle vettem, 
Én benne bút örömet megszerettem.

De elpirulva is jőjön felém,
Képén, a’ halványon, ha elpirul,
Viszfény leszen szerelme’ lángirul.

Mlrdétyi János

K é t  é j  R  ó in ti h tt it.
S. I . de Nogent *). után.

E  I ,  S 6  É J .

Emlékeztek m é g , hogy néhány év előtt 
a’ rne N euve-des-Petits-Augustins’ közepén 
eg-y keskeny házat lá tta to k , ritka és egye- 
netlen ablakokkal, kihajlott homlokzattal (fa
ia d é ) , mellynek útkapuja fölött aranyozott 
betűkkel fölirat diszelge, min most liárom- 
szinü zászló lenge; oldalánál eg-y más ház, 
más fö lira t, más zászló. Az első fö lirat: 
S z é p m ü v é s z e t e k ’ k i r á l y i  i s k o l á j a ;  
a’ m ásodik: M on t - d e - P i  é t é.

Különös szom szédság, ez egym ást érin-

**) Jelen beszély, németesen eltördelve, a’ (iedenke 
mein! czimü bécsi zsebkönyv’ 183!)-dik folyama" 
2 0 9 — 289 . lapjain mint Castelli’ e r e d e t i  novel
lája áll. K-
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tő  két l iá z , mindkettő komor és szom orú; e’ 
két felirat, melly ugyan azon vonalban látszik 
lenni; e’ két zászló, melly, liaszé l lengeti, e- 
gyesülni tetszik , — itt a ’ dics, ott a’ nyomor.

Ma 1825-ben, szemlére rakák  k i , ivei 
a la tt ,  hová, mint roppant sírboltba, egy buz
gó kéz összeszedé, a ’ senyvedt ’s csonka 
m aradványokat, a’ mi ó Francziaországunk’ 
művészete’ ’s poesise töredékeit. A’ szőnye
gektől elborított roppant terem ben, világok
ba*) k itett húsz kép e lő tt, m űvészek, kí
váncsik, műbarátok já rk á lta k , ’s menés köz
b en , m agasztalásokat, reményüket mondák 
a ’ vászonról, mit szemeik kerestek. A’ v er
seny’ évkönyvei megőrzék azon benyomás’ 
em léké t, mit e’ képek’ egyike t ö n , ’s még 
emlékszünk a ’ tömeg’ néma csodálatára, ’s 
a’ tanítványok’ naiv bám ulatára ; pedig a’ füs
tész’ müve csak félig volt bevégezve; az egy 
vázlat volt, nagyszerű vonatokkal a ’ vászonra 
vetve, de a ’ m ester’ kezétől ; hatalm as esz
m e, erőteljesen visszaadva, ’s mint egy pró
bálóié a’ gen ienek , a ’ művészet’ és utánzás’ 
mind ez ifjú művei közt. A’ művészek és 
m esterek soká álltak  előtte , ’s szútlan’ néz
tek egymásra,

Csak eg y , i fjú,  csaknem gyermek m ég, 
álla  oldalt, ’s zavarban látszék az általános 
csodálat miatt.

— Ön az , ki ezt fe s té , barátom? mon- 
dá neki Gros, lágyan vállára  ütve.

— Ig e n , válaszolá az i f jú, de nem volt 
i dőm. . . .

— Mit tesz az ? jobb ez mindannyinál. 
Ön Rómába menend! B arátom , istenem re! 
ez igen jó . Igen elégült vagyok ö n n el! — 
’s kezét nyujtá neki.

— H á la , m ester! liebegé a’ gyerm ek, a’ 
festész’ kezét szivére csukva, a ’ liálaság’ 
minden energiájával ’s könyűtelt szem ekkel; 
hála! ez több a ’ nagy d í jn á l! . . .

Nyolcz nappal később útban volt Róma
felé.

Róma! a ’ költők’ és füstészek’ álm a, e’ 
fönséges könyve a’ századoknak, hol minden 
k o r, elm enőleg, nyomát a ’ kövön lia g y á ! e’ 
roppant roma a ’ v ilágnak , mellynek töredé
keiben a’ génié minden dicsek’, minden ha
talm ak’ kitörleszthetlen vonalait fö llelheti; 
ez a’ Róma,  mit még gyerm ek, olly távol

•) Fostésí.eti műszó: dans leur joor.

ról tanú la, azt végre látlia tam lja , oda megy 
é ln i , leh e ln i, még festészszé is ott leende- 
n i ! És lá tá  sötéten  eltiinelgni, mint az ú t’ 
fá it ,  ’s elszórt szemei előtt szétfejleni a ’ mi 
Francziaországunk’ szép tá ja it, ez árnyas 
halmokat, dús m űveltségű v ö lg y ek e t, az itt- 
ott tévedező nagy folyam okat, hasonlókat e’ 
lapályokra lökött ezüst szalagokhoz, a’ m i, 
olly élénk, lárm ás városainkat, a ’ Provence' 
végetlen  s ík ság a it, M arse ille t, a’ görög és 
ásiai emlékekben nagy v áro s t, napja’ suga
raiban rag y o g v a , az ö élénk és szeszélyes 
n ép év el, ’s a ’ levantei kereskedés’ ezer zsi
vajával, egész a’ tengerig , ’s reg- és estsu
garaival a ’ látkörig  vízen csillogókkal, egész 
Olaszország’ illatos halm aiig ! — De Róma 
volt a’ mit k e re se , R óm a, miért lelke’ min
den fris csodálatát örzé, Róm a, mit az út’ 
minden görbülésében v ára , mit mindig lá ta  
a ’ lá tk ö rö n , mit minden villa’ campanillájá- 
ban rem ényle, melly ligetek’ öléből szemei’ 
elébe m osolyga, mit minden olasz városban 
k érd eze , m ellynek vén tornyai a ’ távo lban , 
az ég’ kékjében vészének el.

Egy estve m egérkezék a’ del popolo ka
pun. A’ nyugat’ gőzében némán vonult el 
hét halmain a ’ v á ro s , hasonlón egy lenyug
vó nagy árnyékhoz.

M ég ez estve akará neki tenni első lá 
togatásá t, ’s látni a ’ fáklyák’ fényében ra 
gyogót; k ísérőt v ön ,  ’s a’ Colyseumlioz ve
zettető magát. Sokáig álla o tt, ö és veze
tője kicsinyülve ’s elveszve e’ roppant rom’ 
árnyában , mellynek körrajzai szeszélyesen 
m etszödtek ki fö lü ltö k , O laszország’ kék e- 
g én : visszatért kóborogni a’ divatszerű pa
loták közt, a ’ város’ hallgatag  útczáinak 
közepén, Róma’ minden élete egyetlen pon
ton látszék összesü ln i, az Argentinaszínliáz- 
ban. A’ szomszéd útczák’ palotáinak már
ványa a ’ fáklyák’ viszfényében ragyogott 's 
reszkete a ’ római herczegek’ ’s idegenek’ 
számos kocsia’ zöreje m iatt, kik nagy tö
megben seregiének össze, megtapsolni a ’ di

v a t’ dalnöjét.
— Signore francese , ez az A rgentina- 

sz ín h áz , monda neki vezetője ; signóra Co- 
ronari éneklend ma estve. Signora Coronari, 
a ’ szent szűzre! Róma’, M ilan’, Nápoly’ di
cse! Olaszország' prima donnája! —

Belépett. E lrészegüle a’ virágok’, illa
tok’, harmónia’ özönében, ’s ezer gyertyák’
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rag y o g ásáb an ; m egtapsoló, mint egy róm ai, 
a ’ szép prima donát, az ö lélek- és érzelem
tele  já té k á t , fönséges íioraturáit ’s Rossini’ 
énekeit. E g y sze rre , egy cavatin’ közepében, 
hol a ’ kecses dalnő egészen olasz kaczér- 
sággal tiinteté ki dús tulajdoni’ minden se
gé lyszeré t, az ifjú franczia’ szem ei, tö rté 
netből tévedezők a ’ teremben, egy szép, ko
moly és halovány nőalakon akadának m eg, 
ki a ’ szín felé fordultán ült egy szemközti 
páholyban. A’ művészeknek kim agyarázliat- 
lan szenvedélyeik vannak : hevesek, kizárók, 
rögtöniek, mint a ’ szerelem , hol a ’ szív hát
ra  lép , hol szemmel szeretünk , a’ lélek’ e’ 
ré szév e l, melly a ’ művészeté. Mély és rög
töni volt a’ fölindulás, mit a ’ festész é rz e , 
azon perczben , midőn tekintete e’ nőre sze
gődök. R óm a, a’ sz ínház , a ’ prima donna, 
e’ lelkesülésben zajgó terem , minden össze- 
zavarodék szemei e lő tt, minden elfoszlék ez 
egyetlen arcz e lő tt, mit előtte nemes vona
la i’ különszerü ’s ragadósebes kifejezése még 
szép íte ! Egymás után nevetőnek , hollónak 
lá tá , boldognak, mint Rossini’ accordjai; az
tán , midőn egy mély és bús hang siklott ki 
a’ dalkar’ közepéből, midőn egy cliromaticai 
modulatio sinuila a ’ prima donna’ ajkain: a ’ 
borzadás’ egy nem e, egy látható iszony té- 
vedeze a’ nő’ szemeiben és homlokán, ’s vég
re  elvesze, mint az accord’ utolsó rezgései 
ezer más rohanó érzelmek közt.

De midőn már nem halla egyéb harmó
n iá t ,  mint a ’ terem ’ ezer zsivaját, ’s midőn 
a ’ vászon lehu llt, mint hideg ébredés szép 
á lo m ra , végeden kín zokogott a ’ hölgy’ sö
té t és kihamvadt szem eiben, ’s perczenként 
halványúlú alakánm ély, siikertelen leküzdött 
iszony’ ónsúlya fek v ék : a’ művész’ lelke ki
ta lá lta  e’ szenvedő k eb e lt, ’s e lé r té , hogy 
őt köze l, kikerülhetetlen veszély várja. És 
midőn a’ nő egy, páholya’ m élyének árnyá
ban rejtezett, férfi’ k a rá ra  tám aszkodék, ’s 
menni emelkedett, egy végső pillantatba ösz- 
szeszedve mind a z t, a’ mi hála van a’ sze
rencsétlen’ szivében az irán t, ki őt keserg i, 
’s azt búcsúként fordítá fe lé , ’s aztán éghez 
em elte , mint reszkető kimondhatlan imát.

Midőn végre piliegve összenyomatva, bor- 
zadozva a ’ tömegen á t ,  az előcsarnok’ lépcsői
h ez  verekedők, egy kocsi ragadtatott el mel
le tte , hogy másnak helyt adjon, ’s üvegei közt, 
a’ fáklyák’ fén y éb en , azon halvány alakot

vélte m egism erni, ki neki olly szépnek te t
szők.

F e lszö k ö tt; ’s mikor a ’ kocsi egy utcza’ 
szögében eltűnt, még sokáig követé , mene
te ’ zaja u tá n , a ’ sötét és puszta útczákon ; 
’s midőn végre megállapodék, bohóságát mo- 
solygva, egyedül vo lt, eltévedve egy isme
retlen nagy városban.

Egy órai hasztalan keresés ’s vizsgálat 
u tán , elnyomatva fá radság tó l, egy té r’ kö
zepén leié m ag át, hol egy félrom emlék e- 
m elkedék, rem ényivé, itt m enedéket lelni az 
éj’ hátra  levő részére. Elporlott omladékára 
ü lt, ’s falhoz tám aszkodva, érzé jőni a’ lan- 
kadás’ tompa álm át, midőn egy hang sutto- 
ga füleibe:

— Ön az ?
— Ig e n , válaszola g ép ileg ’s mielőtt ide

je  volt volna gondolkozásra , fél álomban 
m egfogatott, kezei és szemei beköttettek , ’s 
zárt kocsira v ite tek , melly odább irainlott. 
Kínos gondolat’, holló álmok’ ’s a’ gyermek* 
rettegéseinek  fél órája u tán  a’ kocsi meg
állapodék, a’ két em ber, ki a ’ leszállásban 
s e g é lte , sokáig vivé hosszú csarnokokon á t ,  
hol a’, m árvány’ jege elm erevíté; k e r te k en , 
miket szagérzékének a’ virágok’ fris i l la ta , 
’s a’ vivői’ lábai a la tt csikorgó homok árula 
e l; néma term eken, hol a ’ szőnyegek elfu- 
laszták lépteik’ za já t; végre midőn kezei ki- 
füzettek ’s szemeiről a ’ fedő kötelék levéte- 
t é k , egy roppant, minden küllárm ától bizto
sított terein’mélyén leié magát, mit sötét sző
nyegek borítónak el, ’s szigor stylű bútorza
tok, ’s csak egy lámpa világíta meg, egy már
vány asztalon , a ’ kandalló mellett. Csak egy 
pillantás kellett a ’ festésznek , hogy mindent 
lásso n , ’s reszkete.

A’ kandalló előtt egy magas term etű férfi 
á l l t ,  képét fekete selyem álarcz alá rejtő. 
Néhány lépésnyire , hosszú pamlagon egy nő 
dőlt e l , hasonlókép fekete ö ltöze tű , feje fe
kete fátyollal födött, *s egy alvó kis lányra 
hajolva, kinek álma zokogott föl perczenként. 
A’ gyerm ek’ szakadozott lélekzése ’s az óra
mutató’ kimért koppanásai volt az egyedüli 
zörej e’ csend’ közepén.

A’ két em ber, ki a ’ szegény festészt 
lio zá , állva maradt m ö g ö tte , hasonlókép ál- 
arczban.

— Nagyságos ú r , monda egyikek, ím e, 
i t t  v a n ! — Semmi sem inozdúlt a ’ teremben,
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mint a ’ férfi a ’ kandalló e lő tt, ki lassan jö tt 
a ' franczia fe lé , kezét vette ’s a’ reszketőt 
a* hosszú pamlacrhoz v eze tte , a ’ lámpa’ k é
tes su g ara ib a ; ’s kiterjesztve k a rá t :

— E’ nőnek meg kell h a ln i! m onda, 
visszafordulva felé ’s álarczán át nézve őt.

És ecry irtóztató átok szakadozott ki keb
lébő l, ’s vadan visszalökte az esendő höl
gyet. Szeme égett az álarcz alatt.

M it csináltatok? ordítá em bereinek; 
ez nem a ’ p a p ! — Ezek felszöktek , ’s a’ le 
sújtott szerencsétlen keblén két gyilok’ hideg 
végét érzé, mik csak az úr’ jeladását várak.

Az elfátyolozott nő egy mozdúlatot t ő n , 
’s a ’ gyerm eket keblére kúcsolá. Az a ’ csönd’ 
és iszonyatos várakozás’ percze volt, m ialatt 
az álarczos férfiú egy mozdulattal visszatar
tó  a ’ szúrni kész gy ilkokat, ’s míg az ifjú’ 
erőszakosan emelkedő mellét a’ tőrhegy min
den szívdobbanással megérintő. Minden el
lenszegülés , minden keserv hasztalan vala.

— Ki ön ? felriada végre szapora ’s dur
va hangon az álarczos férfi.

— Franczia, föstész.
— M iért itt ?
— Eltévedve Róma’ utczáibaij , kérdez- 

tetni haliam magam: ,ön az?‘ remélve, ismét 
föllelhetni útam at , ,igen‘nel válaszolók.

— Ön nem ismeri Rómát ?.... M ióta van 
Rómában ?

— Tegnapi alkony óta.
— J ó ! és erősen lélekzett. Franczia úr, 

folytató, önnek meg kell halni!
— Legyen ! Isten  vigasztalja szegény 

anyámat.
— Hallgasson m eg: ha esküszik becsü

le té re , életére és a n y já ra , hogy Rómát és 
Olaszországot m ég m a, virradatkor elhagy
j a ,  soha többé vissza nem térendő; ha es
küsz ik , hogy néma le e n d , mint a ’ s ír , soha 
nem mondandja egy élő léleknek sem, a ’ mit 
ez éjjel lá ta , meghagyhatom ön’ életét! E s
küszik?

— A’ föstész sóhajtó. R ó m a! Róma !
snttogá.

— Sebesen!
— Esküszöm.
— Kössétek be szemeit! . . .  Ha valaha 

megtörendi e sk ü jé t, esküszöm, hogy fülle- 
lendem önt, ’s én esküimnek mindig ura va
lók , folytató, karát az ott haldokló nő felé 
nyújtva.

Három óra múlva, v irradatkor, a’ fös
tész útban volt P aris  felé.

(Folytatása következik.)

K azinczy Gábor.

V

M agyar já ték sz ín t krónika.

Nov. 20. Ke an. A’ jeles Lendvayné’ beteg
sége miatt Barthánénak kelte adni Damby Anna’ 
szerepét. Hogy ezen változás Lendvayné után nem 
lehetett nyereség, képzelhetik azok, kik Lendvay- 
nét és a’ magyar színésznőket úgy ismerik mint 
én. I.endvaynét Bartháné nem pótolhatta. Miss Anna 
Damby’ szerepében kevés . szóval sok érzést kell 
kifejezni ’s az nehéz; annak t. i. ki nem tud. Bart
háné több érzéseket tud gerjeszteni nézőiben, mint 
kifejezni szerepeiben, a’ mi nem csekélység, ’s éa 
bizonyossá tehetnék sok színésznőt, ha szélűi akar
nék, hogy ez, ám próbálják meg, nem mindenikuek 
fog sikerülni. Egressy a’ czimszerepet, egészben 
véve, jobban is adta már , de a’ búcsú-scenát Helé
nával most is raegbatólag; ama’ jelenést pedig lord 
Melville) a’ kocsmában, az én ítéletem szerint, soha 
még olly jól nem, mint ma, és azt nehezen is fogja 
már jobban adhatni ’s kár is volna jobban adnia, 
mert minden jól és jobban is van, ha igen jól van, 
az én parányi, együgyű, vagy mint egyik pesti lapunk, 
melly „még nadragulyát nem evett“  olly szív-eléged- 
ve mondaná „halálra elménczkedö“ véleményem sze
rint. Kár volna, mondom, jobban adnia, mert aztán 
szerfelett jól volna és én a’ túlzásnak nem vagyok 
barátja , sem égen, sem földön, sem a’ Hírnökben. 
Annak becsét és méltánylását csak debreczenileg és 
nagyváradilag „zsúfolt“  mübirákrabízom ; mert én, ki 
csak gyenge legényke vagyok és olly vékony mint .az 
árva lány’ haja, nem bírnék elég erővel azt felfog
ni, még akkor sem, ha valaki jó díjért nadragulyá
val zsúfolná (zsúfolnia tömni) ki fejemet. ,)e megint 
eltántoroijtam a’ tárgytól, mint Munkácsy az igazság
tól, csak az szerencsém még is, hogy nem 26-szór 
mint ő, ámbár én több joggal tehetném, mert köze
lebb vagyok a’ 26-os számhoz mint ő. A’ Melvill lord
dali jelenést szerettem volna márványból kifaragtatni, 
hogy a’ komédiás Kean’ lord-zúzó haragját és Mell- 
vili’ megsemmisíttetését örök időkre bírjam ’s minden 
embernek, ki a’ színházban nem volt i s , megmutat
ván , mondhassam: íme egyszer komédiás is dia
dalmaskodott lordon. Többi részein a’ szerepnek 
nein annyira lankadtság, mint inkább erőhiány 
volt, mit talán Egressy’ e’ napokbani betegségének 
kell tulajdonítanunk; ’s a’ mi nála ritkaság, egypár- 
szor nyelve nem találta meg azonnal a’ következő 
szót. Oh a’ művészet, uraim, és igen szép asszonya
im, végtelen nehéz dolog! Egy kis egészségbeli vál
tozás , egy kis rósz kedv, egy kis nem jó hangulata 
a’ léleknek különbséget tesz azonnal még egy Schrö- 
derné’ játékán is. A’ többi szerepvivök olly jól já t
szónak, kisebb köreikben, a’ mint csak kellett, La
borfalvit kivéve, kin ma hanyagság látszott. Pistol’ 
szerepét Havitól láttuk jobban; Török is ügyekezett 
’s ha nem szeleskedik, jobban eltalálta volna a’ mit 
akart.

Nov. 21. P e s t i  p aj k o s  j u r i s t  a.
Nov. 22. L i g e t i  k a s t é l y .  Rég megunt elkop

tatott darab, mellybeu Megyery sok ügyességével is 
alig tud egy párszor tapsot kivívni. Játék után az 
ismeretes Motty Sámuel mutatta kevés gyönyörűséget, 
de csodálatot méltán gerjesztő testgyakorlatait,

Nov. 23. V azul .  „Az égnek sarat okozó hosz- 
szas köuuyűzése miatt“ vagy a’ debreczeni és nagy?
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váradi egészséges szójárás szerint, e s 3 és s á r  mi
a t t ,  igen kevés néző volt jelen. 3 5 .

Nov. 24. N o r m a ,  mellyben Sátorfv igen ma
gára vonta istmét, minden botlásai mellett, szép 
hangjával és érzésteli énekével a’ közönség’ figyel
mét. Csak bátran előre , minden félelem nélkül! Hot 
szorgalom és tehetség fognak kezet, ott a’ sikernek 
lehetetlen kimaradnia.

*°v. 25. E n z e r s d o r f i  p o s t a l e g é u y  má
s o d s z o r .

Nov. 26. A’ k é t  ö z v e g y  és  7 7 7. Ezek «tán 
Motly’ mutatványai kevés néző’ jelenlétében.

Nov. 27. K o r s z e l l e m .  * * *
Hétfőn, dec. 10. Laborfalvi Kóza’ jutalmául e- 

tőször adatik: C a l i g u l a  szomórúj. 5. felv. és egy 
előjátékkal. Irta Dumas Sándor; az eredetiből ford. 
Vajda Péter. Az előjátékban előforduló díszmenet’ 
és kar’ muzsikáját irta Szerdahelyi, a’ tánczot szer- 
keszté ’s betanító Kolosánszky, a’ színház’ tánoz- 
mestere. — Ismét egy darab azon iskola’ férfiétól, 
melly minden eddigi iskolák közül legszerencsésb si
kerrel tud színpadra dolgozni, és egyik érdemes 
színésznőnk’ jutalmára ! Kettős ok a’ tisztelt közön
ség’ részvéteiére.*

E g y v e l e g .

eeveeezések . — Parisból egy társunktól a’ kö
vetkező levelet vettük : I. Paris , november’ 3. 1838. 
— — Azok közé, kik, mint reméltem, — ’s nem 
ok nélkül , — itt mulatozásom’ idejét reám nézve ta- 
nuságossá fogják tenni, eleve számítottam Lerminiert, 
a’ col l é g e  de F r ancéban  az összehasonlító jog
tudomány’ tanítóját. Történt pedig, hogy épen ide- 
érkezésem előtt néhány nappal a’ professor és jour
nalist« széket fogott a’ sfátustanács’ teremében, ’s a’ 
professorok és journalistálc ezt nem bocsáthatták meg 
neki, ámbár a’ példa sem nem első, sem nem utolsó, 
mert hiszem még őket is fogja érni a’ sor. A’ hír
lapoknak legalább is két harmada, ’s legelöl a’ Cha
rivari, ki Leminiert L’ air-mi-niaisnek írja azóta, 
reá rohant a’ magát a’ júliusi napokban is megkü
lönböztetett ifjú férfira, ’s minden harmadik sor el
pártolásról szólott és árulásról. Készemről, ki I.er- 
rninier’ munkáit kettős figyelemmel kísértem mindig, 
mert olly szempontból indúlt ki a’ jogtan’ mezején, 
mellyet helyesnek ’s gyümölcsöző czélhoz vezetőnek 
tartok, ’s ki viszonyait először is Guizotvat, utóbb 
a’ saintsimonistákkal és Fourierral , ’s nem régiben 
Sanddal és Lamennaisval méltánylani tudtam, mint azt 
eddigelé tudta a’ sajtó is , mert akarta, — elvhűsé- 
get látok legújabb czikkelyében is. () látta , vallot
ta , hogy mind ezen rendszerek a’ „gondolat’“  elnök
sége alatt alakultak, hogy nem isteniették a’ fatali- 
tást és esetet, ’s így philosophiai alapelvénél fogva 
a’ valónak befolyását is látta bennük: de azért ezen 
rendszerek’ egyike sem számíthatta őt catacliumenái 
közé, neki saját nézetei voltak, ’s ezen nézetekhez 
lüí maradt a’ revue des deux-mondes’ azon czikke
lyében , mellyet Lamennais’ souverainitas-eszméje el
len írt, ’s mellyben árulást nem látott senki; ’s azon 
másik czikkelyben, melly nem is elv vagy eszme, 
asak mód ellen szól, ’s mellyben árulást látnának 
annyian. Mólé megkülönböztette Lerminiert, tehát — 
Lerininier a’ jelen cabinet’ elveihez állott mindenben. 
Ök így okoskodnak, De vétüuk-e a’ logica ellen,

ha a’ t ehá t -o t  ekkép alkalmazzuk: Mólé megkülön
böztette Lerminiert, tehát jelét adta, hogy az író’ 
elveit nem látja rendbontóknak. — Azonban elég er
ről, mert a’ tárgy önt,  tisztelt barátom, a’ távolban 
nem érdekelheti annyira, mint érdekel engem itt 
helyben.

A’ „théatre de la renaissance“  (salle Ventadour) 
f. h, 7-én nyitja meg előadásait Hugónak legújabb 
művével: „líüy-Blas , dráma 5 felvonásban“ . Az 
iró — mint velem együtt többen jóslották volt Pes
ten — visszatért az alexandrinusokhoz. Innen nagy 
öröm a’ classicusok’ táborában. Azok, kik a’ ro- 
mantismus’ zászlója alatt küzdöttek, kik a’ sarabau- 
dot járták líaeine’ márványszobra elő tt, visszatérnek 
a’ clssicai traditióhoz elvégre. — Ezek az urak a’ 
jelen századot úgy nem értik, mint XIV-dik Lajos’ 
századát nem. 1831-ben , 32-beu mért írt prósában 
a’ szín’ számára Hugo, elmondotta Eötvös; azóta hat, 
hét év folyt le , ’s mi 1838’ végén állunk. —

II........A’ torontáli művészeti ’s iparvilagból en
nyit: A’ tiszai szigetben a’ régi becsei vár’ omladé
kái fölött Fehér József, kíkindai kerületi kaszuár, 
hollandusok által egv három kövíí igen jeles szerke
zetű szélmalmot épíftete , illy nemben a’ hon
ban talán elsőt. Mechanicai bővebb leírását más
kor , most csak annyit, hogy e’ malom napjában 
körül belől 250—300 köböl gabonát képes és pedig 
igen finomul megörleni. — Egyéb iránt Beodrai Ka
rácsonyi Lukács urnák kisbikácsi égetbör készítő 
gyára az úgy nevezett pistorische Apparat-szellemben 
jeles eredményekkel nem csak elkészült, hanem ma
gas fokú égettboraira nézve valóban díszük is, ’s a’ 
mint hallik több illy szerkezetű égettbor-készítő há
zak is szándékban vannak itt feállittatni. —

üiszt Fridrik» a’ híres zongora-játszó, időnk
ben egyike a’ legnevezetesebb tüneményeknek, miiül 
talentuma, mind személyessége által. Maga viseleté
ben némi balság és lauyhaság van, ’s majdnem ollyan 
tudósnak látszik, ki a’ világ’ idomaiban nem legjár
tasabb. Halvány arczán elmélkedő ábránd mutatko
zik, de vidám jószívűség által szelídítve. Szemében 
emésztő láuglélek lakik, a’ szőke hajak nagy bő
ségben lepik el fejét. A’zongoránál egész teste nyug
talanságban van. Némelly pillanatban gyönyörködni 
’s elragadtatni látszik, mintha édeni tájakat szemlél
ne lelke előtt; másikban komornak és haragosnak, 
mintha az egész emberi nyomorúságot maga előtt ki
terjedve látná. Mint remeklő egyiránt csodálatos ő , 
mind a’ legkülönfélébb érzetek’ kinyomásának igaz
sága ’s ereje által, mind játéka’ biztos bátorsága 
miatt. Majd meggyőz és behizelgi magát, majd za- 
jong és enyeleg; bámuljuk öt és megkedveljük. A’ 
legvakmerőbb meneteken átnyargal , a’ fogatokon át
siet, soha nem tántorodva. Azon idegen mű, mellyet 
játszik, tulajdonává lett, ’s a’ költő’ gondolata a’ re
meklőnek kebléből látszik folyni ; sőt azt lehet gon
dolni : azon pillantást akarja ő ábrázolni, mellyben 
a’ melódiás szülemény teremtöje’ képzeletéből létre 
szállt, mint valami vulkán-sziget a’ tenger’ mélyéből.

i g a z í t á s o k .  Az Ath. 20. számában megjelent 
,,Eszmék“ ben a’ 475. sz. 32. sorában mi n t h o g y  
helyett olvasd m in t , hogy; a’ 479. sz. 7. sor. ado
má n y o k  a d a s s a n a k  hely. olv. adományok ne a- 
dassanak ; ugyan itt 6. sorb, alulról: v é g r e  a’ t ö r 
v é n y k e z é s  i hely. olv. végre több a’ törvényke
zési stb.

Ae A th o n ae u in b ó l h e te n k é n t k é tsa e r , ú g y m in t csü tö rtö k ö n  és v a s á r n a p ,  je le n ik  m eg egy egy í v ;  t á r s á tó l ,  a* F igyelm ezöbÖ l, m inden 
k ed d e n  egy ív . Á ra  a* k e ltő n ek  h elyben  k ih o rd á ss a l , 5 f t. cp . ; p o s tá n ,  n y o m ta to t t  b o ríték  a la tt 5 f t . 48 k r. c p . V eliiipé ldányok fé lév en k én t 
k é t fo r in t ta l drágábbak. K v n eg v ed en k é iit is  v á l th a tn i  p é ld án y i 2  f . 3 0  és  p o s tán  3  f to n . K iad ó  h iva tn i P e s te n ,  Z ö ld fa  u fc z a , 2 0 7 . szám.

Xyomatik Buáán( magyar királyi egyetem* betűivel.
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Napoleon és W ashington.
L ord  Brougham’ characterrajzai közöl.

Vessük szem einket azon gen iusra , ki a’ 
despotismus’ egén központosított erejével ve
zérlé elleneink’ hatalm át. A’ legesem ény-tel- 
jesebb időszakban, mellybe virágzása esik, 
Napoleon Bonaparte intézé Francziaország ’s 
a ’ szárazföld’ so rsát — kétségkívül az új idő’ 
bám ulásra legméltóbb em bere, sőt némelly 
tekintetekben egyedül ’s hasonlíthatlanúl álló 
minden idők’ ’s népek’ történeteiben. M ert ha 
macedóniai Sándor’ győzelmei terjedelmes
bek , ha Caesar’ charactere többnemű művelt
ség ’ diszével ékesítve valának is — ha Me
xico és Peru’ hóditói csekélyebb eszközökkel 
liajták is végre vállalatukat: e’ nagy hadve
zér’ hadi szelleme mégis olly fénynyel sugár
zi k,  melly neki egészen sa já tja , vagy mely- 
ly e t csak az egy Hannibállal oszt m eg, ha 
m eggondoljuk, hogy ő sohasem nálánál pol- 
gárosultságra ’s hadi fenyítékre nézve alan
tabb álló ellenekkel harczolt, mint ama’ hódí
tók , hanem minden diadalait olly seregek fö
lö tt ny erte , mellyek szintolly jó l rendezettek, 
szabályosan vezéreltek ’s teljesen felkészültek 
valának, mint az övéi. E ’ híres férfi, egy cor-

sicai előkelő nemzetségből! származván , már 
gyermekkorában lelánczolá rokonai’ figyel
mét , ’s fölébreszté várakozásaikat. Kora ifjú
ságában ragyogva tö rt elő hadszellem e; nem 
sokára h ivatása’ legmagasb fokára lé p e t t ; 
huszonöt éves korában egy bonyolt és nehéz 
nemű katonai mozgást in tézett P á risb an ; a- 
zonnal ezután eddig példátlan győzelm ek’ so
rán  át vezérlé gyorsan a’ íranezia hadsere
g e t, m ellyekhez, a’ munkálatok’ h irtelensé
g é t ,  gyorsaságát ’s tökélyét tekintve, most is 
csak saját későbbi te tte i hasonlíthatók. Hogy 
a ’ siker’ nagy része azon gépi ragaszkodás
ból szárm azott, mellyel ellenei a’ rég i hadtu
domány’ formaságaihoz tapadtak , nem kétel
kedhetni, ’s W ellington’ táborozásai, hasonló 
körülm ények közt ’s ugyanazon ellenekkel 
szem közt, igen hihetőleg épen olly fényesek 
’s elhatározók lettek volna. De W ellington-- 
nak mindenkor Napoleon iskolájabeli kato
nákkal kelle küzdeni; míg Napoleon legtöbb 
esetben olly férfiakkal m érkőzött, kiknek meg
rögzött sze re te té t az elkopott hadtudomány’ 
szabályai irán t Fridrik’ példája sem vala ké
pes legyőzni, ’s kik ezáltal szántszándékosan 
le ttek  most már másod ízben azon nyakas 
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vakság’ áldozatja i, melly F rid iik ’ idejében a ’ 
lángésznek, az ép észszel ellenkező szabályo
kat á tté rő n ek , győzelmi repkényt nyújtott a ’ 
számszerinti többség felett. De, noha e’ szem
lé le t Napoleon’ hadi te tte it ,  mellyek külön
ben lelietlenek valának , némileg felvilágosít

j a ,  dicsőségét azért nem csökkenti, kivévén, 
hogy az általa végbe vittekről lerán tja  a ’ 
csoda’ lep lé t, m ert dicsősége volt, hogy má
sok’ hibáit sohasem hagyta használatlanul, ’s 
ellenének sohasem engedett nyereséget, mely- 
lyet attól ism ét dús kam attal vissza nem ve
h e te tt, mielőtt az azzal neki kárt okozólag él
hetett volna. Azt sem tagadhatni, hogy midőn 
a’ hadi szerencse hűtelen le tt Napóleonhoz, 
szelleme’ segédforrásai annál dúsabb bőség
ben forrtak elő, Az asperni ütközet után több 
ügyességet, több állhatatosságot fejte tt k i, 
mint minden előbbi hadaiban, ’s ellenállása 
Francziaországban azon borzasztó küzdés a- 
la t t ,  melly buktát m egelőzé, sokaktól liadve- 
zéri élete’ rem ekéül tekintetik. Ne felejtsük 
el továbbá, hogy pályájának nagy tévedése, 
a’ moszkvai hatalmas hadszállítvány, csak po
litical hiba volt. Az iszonyú készületek e’ tá
borozáshoz; a ’ szám olások, mellyekkel e’ bá- 
niulatos és különszerű hadierőt összegyűjtő , 
egyesíté ’s mint egy tes te t, egy házi állatot, 
egy élettelen műszert kezeiben, mozgásba 
tév é , legfőbb m értékben kifejték azon rende
zési és élénk cselekvési csodatehetséget, mely- 
lyel fel vala ruházva, ’s óriási eröködései, 
hogy e’ had’ m ostohaságai által tőle elraga
dott földet ism ét visszanyerje, csak azért nem 
sikerü ltek , mert semmi emberi erő nem te
rem thetett egy hónap alatt lovas se reg e t, ’s 
egy parancsnoki szó nem közölheté az újon- 
czokkal a ’ veteránok’ hadi fegyét. — A’ had’ 
történetében bizonyosan csak Hannibal az, ki 
Napóleonnal hasonlítható ; ’s valóban, ha meg
gondoljuk, mennyivel nehezebb volt még a ’ 
carthagói’ helyzete , mennyivel tovább kiállá 
ez az egyenetlen küzdést — még inkább, ha 
fontolóra veszsziik, hogy Hannibal’ tö rténe té t 
csak ellenségei írták  m eg , míg Napoleon ön
magának történetíró ja lö n ; azt látszik kívánni 
az ig azság , hogy az uj idő’ hőse hátrább áll
jon az óvilágénál. — De Napoleon’ lángesze 
nem csak a’ háborúra vala szorítva; a ’ polgári 
Ügyekben is messze terjedő lelki erővel bírt.
Ö tisz ta , éles pillantat’, gyors elhatározás’ 
embere volt úgy a ’ cabinetben, mint a ’ harcz-

mezőn. Nyilvános müvei, political jav ítá sa i, 
főleg törvénykönyve bölcseségének ’s lelki 
erejének em léke i, mellyek — az idő behizo- 
nyítá m ár ’s ő maga büszkén megjósoló — 
hervadatlanabból tartanak , mint minden győ
zelmei. Polgári bátorsága ragyogóbb v o lt, 
mint az ő s legtöbb mások’ hadi bátorsága a ’ 
csatamezőn. Milly köznapinak tetszik bátor 
tette Lodinál, hol ingadozó zászló aljait az 
osztrák ágyuk halálos villámai közt a ’ hidon 
á tv e z e té , hasonlítva azon rettenthetlen ’s 
nagyszerű bátorsággal, melly őt egy marok 
katonasággal Lannesből Párisba vezeté ’s 
keblét azon vágygyal tülté ’s azon bizalommal 
aczélozá, hogy egy uralkodó házat felforgas
son ’s egy országot meggyőzzön neve’ ször
nyűségével. — ’S Napoleon’ sajátságai nem
csak egy statusem beréi’s egy hadvezéréi vol
tak. H a nem volt is tökéletes szónok, mint 
C aesar, mégis az em bereket, főleg a’ fran- 
cz iáka t, kiket leginkább tanulm ánya’ tá r 
gyaiéi tűzött k i ,  olly mélyen isuieré, hogy 
azokra nézve egy neki egészen sa já t, igen 
mély hatású  ékesszólással bírt. — Hogy ő 
legnagyobb katona, k itF rancziaországvalaha 
szü lt, semmivel sem bizonyos!), mint miilyen 
bizonyos a z , hogy ő , összeállításra és sza
valásra n éz v e , m agas helyet foglal Franczia
ország’ legnagyobb irói közt. N éhány bulle
tinjei valódi rem ekpéldányok a’ czélra, rnely- 
lyet elérni a k a r ta k ; beszéde öreg őrseregé
hez Fontainebleauban a ’ méltóságos és szen
vedélyes’ kifejezésnek rem ek e ; marsmezei 
beszéde a’ száz nap’ alatt, melly e’ szavakkal 
kezdődik: „G eneral, Consul, E m p e re u r .je  
tiens tout de peuple“ az egyszerű és nagysá
gos ékesszólás’ legtökélyesb példái közé szá- 
m íttathatik. — E’ dolgok azért nem kevésbbé 
igazak , minthogy még ritkán vagy sohasem 
jegyezte ttek  meg. De e’ nagy tulajdonaival 
az ak a ra tn ak ; a ’ legm agasb bátorsággal, ha
tározatai’ könnyűded alakulásával, érez ra 
gaszkodásával kitűzött czéljálioz, minden ere- 
jeinek  teljes központosításával az egyszer 
czélba vett szán d ék ra ; — nem kevésbbé ra
gyogó tehetségeivel az észn ek , mik által a- 
zon szilárd  akarat’ hatásá t gyakorlá : a ’ leg
tisztább ’s élénkebb felfogó erővel, az alkal
mazás’ legintensivebb, minden közbejövő esz- 
méktőli teljes önelvonás’ képességével, min
den akár oldalvást akár előre a ’ távolban ’s 
jövendőben fekvő nehézségek átfogó ’s h irte
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len kereszíű lnézésével, az em berek’ intuitiv 
ism éretével ’s lelke’ és nyelve’ azon erejével, 
mi által az emberek’ akaratá t ezéljaihoz k é
pest intézni tudá — e’ tulajdonokkal, mellyek 
együtt véve képezik azon c lia rac tert, melly 
a ’ sokaság-’ ítéletében legnagyobbnak tartatik , 
vége legyen Napoleon’ dicséretének. Ő h ó 
d í t ó ;  — ő z s a r n o k  v o l t !  Hogy dicsvá
gy át kielégítse, hatalom utáni szomját eloltsa, 
búja uralkodás-éhét e l l a n k a s z s z a ,  mely- 
lyet semmi hódoltatás k i  n e m  e l é g í t h e 
t e t t ;  a ’ szabadságot, mellyet keze biztos ol
tá rra  em elhetett vo lna, lábaival t ip rá , ’s a ’ 
világot lángokba bo rítá , m ellyeket csak mil
liók’ vére olthatott el. — E’ szenvedélyek á l
ta l egy eredetileg nem barátságtalan  lelkűlet 
elfonákult ’s eltorzult, míg az emberi nyomor 
m egszűnt azt érdekleni, ’s becsületesség és 
igazságszeretet ’s jámbor rokonérzés, isten
nek ’s embereknek tartozott k ö te lességek , el
hagytak  egy férfiút, kit egyedül önző törek
vése ragadott az örvénybe. „Tantas animi vir- 
tutes ingentia vitia aequabant: inkumana cru- 
de litas, perfidia plus quam P u n ic a ; nihil ve
r i ,  nihil sanc ti, nullus Deum m etus, nullus 
jusjurandum , nulla religio“ (Livius Hannibál
ról). Enghien’ halála, W rig h t’ kegyetlen szen- 
vedési, P ichegru’ titkos v ég e , Palm ’ bünte
té se , Toussaint’ gyö trelm ei: ezeket szokták 
g y a k ra n , mint Napoleon’ hírének foltja it, k i
em elni, minthogy egyes személyek’ sorsa’ a’ 
léleknek határozottabb tá rgya t n y ú jt, képző- 
erőnket felgyújtja, ’s érzésünket mélyebben 
m eghatja, mint a’ nagyobb tömegekben láto tt 
nyomornak inkább szétolvadó képe. — De 
nyugodt szemlélet’ embere előtt egy nem iga
zolható hadiizenés, vagy a ’ háborúnak csak 
egy nappal való szükségtelen hosszabbítása 
szomorítóbb anyag a’ v izsgála tra , a ’ világnak 
veszélyes!) lelkűiéire mutat és sokkal szigo
rúbb kárlioztatásra k iált fe l, mint egyes te t
tek ’ gonoszsága.

Mi kellemes enyhülést érez az emberi
s é g ; az erény’ b ará tja , ha elfordulván illy 
character’ v izsgálásá tó l, a’ mi időnk’ ’s min
den idő’ legnagyobb emberén nyugosznak sze
mei — azon egyetlenegy emberen, ki a’ n a g y  
m elléknevet, mellyet az emberek ollykönnyel- 
mfileg pazérlanak , hogy legroszabb ellensé
geik’ bűneit táp lá lják , igazságosan és á r ta t
lanul m egérdem li! — W ashingtonban csodá
latos ellentételét találjuk majdnem mind azon

tulajdonok- ’s  h ibáknak , m ellyeket Napóleon
ban találánk, ’s mellyek egy csodálatból, fáj
dalomból ’s iszonyból vegyült érzelem’ ébresz
tésére  olly alkalmasok. Egészen azon ragyogó 
lángész nélkü l, melly a ’ köznapi embert el
vak ítja , még kitiinőleg élénk felfogó tehetség  
nélkül is ,  e’ m ellett csekélyebb ism éretekkel 
ruházva f e l , mint közönségesen a’ tá rsaság ’ 
középosztályaiban, sőt az alsóbb osztályok* 
jobb nevelésű embereinél ta lálhatni — olly 
szerény , olly igénytelen tulajdonokkal mutat
kozik vizsgálódásunknak e’ híres férfi, olly e- 
gészen a’ n é lk ü l, mi első pillanatra feltünhe- 
tik és bám ulásra b írh a t, m intha ism eretlenül 
vándorlóit volna a ’ m agányos éleinek vala- 
melly félre eső’ vidékén. De birt ő biztos ép 
íté lette l, szilárdul magába zárkozott lelkület- 
tel, mellynek nyugodt tisztaságát semmi szen
vedély , sőt semmi érzékenység nem háborí- 
tá ; erőteljes értelem mel, melly az akadályo
kon inkább á th a to lt, mint á ttö r t ,  azokat in
kább elhárítá  ’s elkerülé, mint átugrá. B átorsá
g a , ütközetben ú g y , mint tanácsban , olly’ 
tökéletes volt, mint e’ tiszta és erős lélektől 
várni lehete. Egy tökéletesen igazságszerető 
ember, azon szilárd elhatározással, hogy ma
g á t olly kevéssé hagyja másoktól elcsábíttat- 
n i, mint m egijesztetn i, olly kevéssé ön gy en 
geségei vagy öncsalásai, mint más emberek’ 
cselszövései által m egcsalatn i, fé lre vezet
tetn i vagy e lragad tatn i, olly kevéssé vesz
teni el bátorságát a’ legbonyoltabb nehézségek 
k ö z t, mint elkevélyedni a ’ szerencse’ szédítő’ 
fokán ; — illyen volt e’ nagy ember, tekintsük 
őt b á r , midőn egyedül maga ta rtá  fenn a ’ 
csaknem elcsüggedt hadakozás’ egész súlyát, 
vagy midőn az igazságos háborút ön lelke’ se- 
gédforrásai ’s bátorsága által dicsőül bevég- 
z é ; m időn, mintegy süket a ’ túlzó vélemé
nyek’ ostromai e lő tt, politicai tanácsa’ egy
más ellen küzdő elemei felett elnökösködék ; 
vagy midőn az új korm ányrendszer’ alkotását 
vezérlé egy nagy nép’ szám ára — (első eset, 
hogy egy ember illy tömérdek vállalatra me
részkedett) — ; vagy végre, midőn a ’ legfőbb 
hatalom ’ polczáról, hová őt erénye emelte a ’ 
nemzet fö lé , mellyet ő terem tett ’s mellynek 
so rsá t, míg szükséges volt, ő in tézé, leszál
lóit —  leszállóit minden pártok’, minden nem
zetek’, egész em beriség’ tiszteletével koro
názva, hogy az emberi jogok épen tartassa
n a k , ’s hogy az ő példájára sohase hivatkoz- 
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hassék  alacsony zsarnok. Ez a’ nagy ameri
kainak teljes fénykoszorúja: diadalmas had
vezér , hol a’ legvérm esebb rem ények is el- 
csügged lie tének ; szerencsés uralkodó egy e- 
gészen k isértetlen  pálya’ ezernyi nehézségei 
k ö z t ; — de hadvezér, kinek kardja csak ak
kor liagyá el h ü v e ly é t, ha azt term észetünk’ 
első törvénye kívánta ; ’s uralkodó, k i , miu
tán  a’ legfőbb hatalm at m egízlelé, szelíden 
és dicsekvés nélkül kívánta , hogy vétessék 
el tőle a’ p o h á r , ’s ki csak annyira nedvesíté 
ajkait az olly sokakat elkábító ita lla l, meny
ny ire  ezt isten ’s hon iránti legszentebb, leg- 
iinnepélyesb kötelesség parancsold. Utolsó le- 
helletéig  m egtartá  e’ nagy hazafi egy olly 
hadvezér’ ch a rac te ré t, ki a ’ béke’ védangya- 
la ,  ’s egy olly statusférfiét, ki az igazság’ 
barátja és menedéke volt. Haldokolva örökö
seinek liagyá a’ kardot, mellyet a ’ szabadság- 
liáborúlían visele , ’s azt parancsold nekik: 
„Sohase vonjátok azt ki hüvelyéből, kivévén 
tin  védelm etekre, vagy hazátok’ és annak sza
badsága’ ó ta lm ára ; de ha illy ügyben kivoná- 
t o k a z t ,  ne dugjátok be is m é t’s ne adjátok 
k i kezeitekből, hanem inkább kezeitekben 
ta rtv a , haljatok meg — szavak, m enyek
nek egyszerűn felséges je len tésé t Róma ’s 
A then’ szónokai sem múlták felül. Minden 
századok’ történetíró inak ’s bölcseinek köte
lessége lesz, e’ nagy férfiról minden alkalom
mal m agasztalva em lékezni, ’s minden idők’ 
végéig  a’ W ashington’ halhatatlan nevének 
adózott tisztelettől kell mérni a ’ haladást, 
mellyet emberi fajunk bölcseségben ’s erény
ben teend.

JFerenczy István' szobrászai ávei.

i .
A’ kecskeméti emlék.

E g y  kom etszéssel.

Ferenczy István’ lapjaink jelen félévi 34d. 
számában em lített m üve, miután October’ vé
gén a ’ két fővárosbeli műbarátok’ kedvéért 
néhány napig felállítva ’s folytonosan számos 
nézőktől látogatva lett volna, nov. 1 söjén Kecs
kem étre érkezett ’s ott a ’ ref. collegium’ könyv
tárának éjszaknyugoti oldalán a ’ falba á llítta 
tott. A’ k é t napig tartó  munka’ folytában a ’ 
város’ minden rangú közönsége, a’ művész és 
mű iránti részvétet bizonyítólag, szakadatlanig 
számosán sereglett a ’ könyvtári terembe. Nov.

2dikán késő estve, midőn a’ m ű, á llása’ he
lyéig emeltetvén, a ’ deszkázatból kitáratnék, 
a’ je len  voltak a ’ művészt hosszas öröm ’s 
éljen-kiáltással üdvezlették. Az egészen be- 
végzett munka után nov. 4. részint azon ö- 
röm et k ijelentőleg , hogy Kecskem ét’ városa 
hazánk’ első szobrászától egy nagyobb nemű 
műdarabot b írhat, részint és fökép az azt 
megrendelő nem eslelkű asszonyság ’s a ’ mű
vészet irán ti tiszteletből a ’ nevezett colle
gium’ oratóriumában igen számos mind két 
nembeli közönség előtt, a ’ nevenilék ifjúság’ 
éneküdvözlete után, Tatay András ottani pro
fessor egy jó  hatású beszédet mondott, melly- 
n ek , a ’ hely’ szűke m iatt, mi csak egypár 
helyeit emeljük ki:

„És valljon, kinek köszönjük — így  szól 
a ’ beszéd — ez iskolánk’ nem mondom ritka, 
de hazánkban hitsorsosink’ minden iskolái kö
zött egyedüli*) szerencséjét? Ama’ rövid és 
szerény aláírás m utatja . S z á n t h ó  M á r 
t o n n á  s z ü l .  K ú t h y  J u l i a n n a ,  k e d 
v e s e i n e k  e m l é k ü l .  Te vagy hát a z , 
mélyen tisztelt asszony , ki a ’ midőn szere
te tt férjedre, kedves leányodra’s egyetlenegy 
unokádra a ’ halál irgalm at nem ismerő an
gyala, lefordított fáklyával jobbjában, baljával 
örök álomba szenderítö virágokat hintene ’s 
földi örömidnek és boldogságodnak elpusztí
tásával fenyegetné szívedet, keservid' özö
nében elalélva öléi nyugvó kedvesid’ porma- 
radványinál. De ím a’ tudomány ’s szépmü- 
vészet’ szelíd istennője égi mosolylyal kö
zéig feléd, balja’ gyenge illetése tompuló ér
zéseidet varázshatással ébreszti fel ’s a ’ di
csőség’ fenn lebegő koszorúi felé mutató 
jobbjával ezt inti feléd: Föl leányom, e’ mú
landó földi tárgyakról emeld föl érzéseidet! 
’S te m eg értéd , te követed az istennő’ in té
sét ’s a’ fájdalom ’s égi vigasztalás’ vegyii- 
letével arczodon áldozatot tevéi, gazdag ál
dozatot ’s elvesztett halandó kedveseid he
ly e tt, soha ki nem haló kedveseket nyerél
tőle ju ta lm ú l........  Kedvesebb jutalom neked
nemes te tted ’ önérzete, mint bár milly külső 
üdvözlés! fogadd el egyszerű , de tiszta ke
belből eredt hálánkat, fogadd el azon nyi
latkozást, hogy a ’ te  ’s elhúnyt kedveseid’

*) A’ debreczeni ref. főiskola’ könyvtára Csokonai 
Vitéz Mihály’ mellszobrát bírja carrarai márvány
ban , szinte Ferenczytől. Szeri.
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tisztelt neveik a ’ mi ’s a ’ m aradék emlékeze
tében élni fog......... “

„ . . .  Te pedig hazánk’ és nemzetünk’ dí
sze , a’ magyar szobrászat’ első bajnoka, má
ja s  lelkű F erenczynk! kinek terem tő újai va- 
rázsolák a ’ durva kődarabból e’ jeles m üvet, 
engedd egykét pillanatig1 emlegetnem tiszte
lőid’ díszes körében n ev ed e t..........Hegyeink’
gyomrában a ’ parosi ’s carrarai m árvány ve
télkedő társai hány évezredek óta eltemetve, 
senkitől nem ism erve, reánk nézve nem lé
tezve veszteglének. Te intél azoknak ’s va
rázsvessződ’ illetése kicsalá veszteghelyükből 
a’ haza’ drága k in cse it; hogy szeretett hazád 
ne legyen kénytelen sem k incset, sem dicső
ség e t kölcsönözni másoktól. Idvez légy ha
zánk’ hű fia ! ......... stb.

A’ beszéd után Tóth Lajos, tanuló ifjn , 
a’ következő maga által ír t versezetet sza* 
valá el:

Aludni éjjelét 
A’ férj sírjába szállt,
Halmánál könnyezőn 
Hű nője ’s lyánya állt.

Sírdomb’ borúinál 
Haló remény virászt,
’S özvegy nő árva lyány 
Virággal bintik azt

Örök bú’ szárnyain 
Évek röpülnek el,
’S a’ lyányt szívvonzalom 
’S hő érzet jegyzik el.

’S keblére zálogát 
Vonván szerelminek,
Feledni láttatik 
Árját keservinek.

De nyílik a’ halom,
Jó atyja’ nyughelye,
’S ölelve magzatát 
Száll a’ leány bele,

’S az özvegy néma gyász’
Honába sűlyede,
Hármas reményinek 
Hunyván szövétneke.

„Árván hagyatva, mond,
Könnyem’ ki törli el?
Ki szól szívnyugtatón 
Keblem’ keservivei?

Sírhalmom éjinél 
Ki fog virasztani?
Emlékem’ zálogúl 
Ki fogja tartani ?

Nyom nélkül haljak el? 
Nincs már a’ hű leány, 
’S új élet’ bimbaja 
Hervadt el oldalán;

De van fiam, kiben 
Életre kel nevem,
Ki szép reményt dérit 
Borongó éjemen.

A’ nemzet lesz fiam,
’S Pallas’ leányai 
Fognak majd anyjokért 
Könnyet hullajtani.“

Égig hátának e’ remény’ 
’S bú’ zengzeti,
’S Pallas’ szelíd keze 
A’ nőt megilleti.

’S mint esti fúvalom 
A’ nyúgodó napot, 
Köszönti ’s ajkival 
Ad illyen szózatot:

„Hölgy, oltárom’ tüze, 
Mellyen te áldozál, 
Lobogva fényre gyűlj 
’S világ kél lánginál.

Az ész’ sugárai 
Honod’ szép bérczeit 
Érintve megszegik 
A’ vakság’ fellegit.

Oltárom’ szent ügyét 
Te híven pártolád,
’S emléked’ zálogúl * 
Keblembe bényomád;

Mit adjak én viszont 
Tettedhez méltó bért, 
Felém derült kebled’ 
Magas érzelmiért?

Ha kedves kincs neked 
A’ hármas sirhalom, * 
Engedd azt nékem iá? 
Örökségül bírnom,

És én megtartom azt 
Késő kor’ évinek, 
Fiamnak átadván 
Művész Ferenczynek.

És Pallas fölvevé 
A’ holt reményeket,
És a’ művész’ keze 
Varázsla életet.

’S a’ hon’ derék fia 
Jeles munkáinál 
Szelíd Pallas maga 
Őrt álmélkodva áll,



763 764

És míg emlékinéi 
Feledség’ éje vész 
Örök délfényre kél 
Az érdemes miivész.

Midőn olvasóinknak e’ mű’ vázolaíával 
kedveskedünk, szándékunk egyedül azoknak, 
kiknek nem leliete alkalmok m agát a ’ müvet 
szemiigyre v en n i, felőle fogalmat ad n u n k , 
csak  fogalmat, mivel e’ vázolat a ’ görög sza
bású fejek’ szépségét, azon beszélő helyzetet 
a ’ testekben , a ’ redözet’ könnyű szép folya
m át nem adhatta vissza azon lágyság és tisz
taságban, mellyek az eredeti’ sajátai. Ott áll a ’ 
hideg m árványban, de életmelegen, a’ halál’, 
nem tője églaki testtel arczán, hús fájdalommal 
és a ’ „m eg kell lenni“ eszmének megfelelő 
vonásokkal, jobbját lefordított szövétnekére tá 
masztva, kinyújtott baljával m ákfejeket ’s más 
álomhozó növényeket h in tv e , a ’ gazdagon 
leplezett ágyon fekvő fé rjre , a ty á r a , kinek 
fejénél ü l, karatlan  egyszerű széken , egy
szülött leánya’ csecsem őjét ölében ta r tv a , 
mindkettő álomra hajtott fővel, lankadt tagok
kal. Ezekkel szemközt a ’ bánat és fájdalomtól 
lankadt nő ’s egyszersmind anya, szinte ülve, 
jobbját bágyadtan baltérdére e resz tv e , baljá
val széke’ karjá ra  támaszkodva, égbe tekintő 
arczezal, mellyröl a’ bút, fájdalmat a’ vigasz
ta lá s’ egy sugára mintha széleszteni kezdené. 
A’ mögötte álló komoly M inerva égre emelt 
jobbjával ’s a ’ nő’ karjá ra  eresztett baljával 
látszik e’ vigasztalást nyújtani.

Az imént említett alakok félig emelten dol- 
gozvák ’s állanak majd négy lábnyi m agas, 
’s majd nyolezlábnyi hosszú, e g y  darab igen 
szép fehér m árvány lapon, melly fölött fölül 
gyöngyökkel sorzott, középeit három koszo
rúval ékes’ p á rk án y , a la tt pedig az em- 
lékirást tartó  talapzat vagyon. Az egész két 
négyszögü gyámon nyugszik.

M ellesleg em lítjük, hogy Ferenczy’ mű
terem ében elkészülve lá th a tó k : gróf Brunsz- 
vik József’, Kisfaludy K ároly’ emlékeik, több 
m ellképek közit a ’ Kazinczy Ferenczé, a ’ leg
tisztább anlikk stílben , ’s szerencsésen ta lá l
va. Készülőben a’ legtisztább honi m árvány
ból gróf F áy’ m egrendelésére az ism eretes 
pásztorleány, mellyekről m áskor többet. Most 
azon óhajtással zárjuk be e ’ je len tésünket, 
hogy e’ béke’ kora, legyen művészetünk’ kez
dődő történetében olly korszak , mellyet a ’ 
m aradék örömmel em lítsen, ’s annyi művet

m utathasson F erenczytől, mennyit teremtenie 
leh e t, hogy terjedvén hazánkban, vagyono
sabb m űbarátok’ m egrendelései á lta l, F eren
czy’ müvei, ezek’ lá tásá ra  ifjainkban ébredjen 
azon művészi szellem , melly most bennük 
aléltan  nyugszik , ’s minél elébb megczáfol- 
tassék  azon vád, melly hazánkat a ’ m űvészet
hez m ostohának hirdeti. s o .

J E s l e ü  s z e g e s .

Az égre eskúvém 
Szemedbe néz szemem,
Mert a’ szerelmi tűz 
Ott lángol énnekem.

’S kivííle bajosabb 
Kék égi csillagot,
A’ tiszta csendes éj 
Még látni nem hagyott.

De esküm’ olly nehéz 
Hűn teljesíteni,
Mint száz egyéb kecsed’
Tündér! felejteni.

A’ rózsa arcz, szelíd 
Ajkadnak bimbaja,
A’ csintalanka fő’
Tekercsbe font haja.

Eskümnek elleni,
Elvonják szememet,
Mert ottan is kínál 
Nem földi élvezet.

Egy angyalt képzelek 
Előttem lengeni,
És angyal’ kellemén 
Nem bűn merengeni —

’S mert szívem esküjét- 
Felejtni nem tudá,
A’ békülést szemem 
Szemedben olvasá.

____  * -» •

K é t  é j  K ó m á b a n .
(Folytatás.)

M Á S O D I K  É J .

Utolsó szombatja volt az 1835diki k irakás
nak. A' kocsik’ hármas sorozata á llt a’ festészi 
museum’ be nem végzett terén. A’ szabadal
mazott töm eg, m űvészek, nagy u ra k , dan- 
dyk, leginkább n ő k , szép ek , m osolygók, ’s 
a’ saloni toilette’ ékszereiben, jö t te k , m en
te k , tolakodtak, nyomúltak a ’ csukott ajtó
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hoz, hová «az összegyűrt kék lapka, a’ királyi 
museuinok’ elnökének nagy becsű k e g y e , 
nyita utat. A’ peristy l’ lépcsőin két, még ifjú, 
festész, beszélgete eg y ü tt, nézdelve, mint 
foly el a ’ tö m eg , ’s miként robognak el a ’ 
kocsik. Egyike ezeknek, kinek hosszú és hal
vány a la k a , emelt homloka ’s á la Louis XIII. 
bajusza , van Dyck’ Buckingham jára emlékez
te ié , arczán azon kimondliatlan busongás’ ki- 
fejzésének bélyegét v iselé , mit a ’ nagy gon
dolatok’ génieje hagy, ’s midőn ajkai mosolyg- 
tak, a’ bú’ ugyanazon kifejezése szemei’ benső 
mélyébe nyomúlt v issza , mellyek’ hatalom- 
’s édtele pillanata mindig csendes fájdalom’ 
befolyása a la tt látszék lenni.

— Mennyi szem rehányást tehetünk ne
ked! mondá neki b a rá tja , ifjú művész, kinek 
gomblyukát ragyogó szalag ékíté.

— Nekem!
— Igen, neked, a ’ költőnek, a ’ nagy fes- 

tésznek, neked, kinek gyermekkori első lapja 
nagy férfiút igére Francziaországunk’ dicstele 
isko lá jának , neked, kinek nehéz és szigor ta
milmányi elhalványítottak volna bennünket, 
vágy társida t, ha barátid nem lettünk v o ln a! 
Műtermedben, szétszórt vásznaid’ porában, én 
szép és nagy tervezett dolgokat, hatalm as 
vázlatokat, a ’ m ester’ szemét megcsalható 
m ásolatokat láttam , a ’ génié’, igen, a’ génié’ 
gondolatait. ’S m ost, mit tevéi k i ? . . .  E gyet
lenegy arczképet, szépet, mint L aw rence, 
ig a z , de arczképet, ’s még azt is egy vidor 
nő’ hiúságának köszönjük. A h , Raym ond, 
mit tev é i?  mindent m agadért, értünk sem
mit ! ellopád tőlünk részünket a ’ te dicsedben!

— D ics! válaszold csendesen a’ festész; 
nem a ’ d ics, a ’ művészet a z , a ’ mit én aka
ro k , a’ mit k e re sek , a ’ mit szeretek : a ’ mű
vészet a z , a ’ mi engem m egöl! Istenem  ! ha 
én Olaszországot láttam  vo lna! ha sorsom en- 
gedé v a la , a ’ Vatican’ nagy frescói közt já r 
hatnom ! Oh R óm a! oh fe s té sz e t!

— Sajnálod R óm át, ’s miért hagyád e l?
— Éjszakföldi vagyok, felele keserűn 

inosolygva; O laszország’ égő levegője megölt 
v o ln a . . . .

Egy most é rk eze tt, nyílt lan d au , épen 
előttük álla meg. Koros férfi fogá el a’ hátsó  
ü lések’ egyikét. M ellette egy nő, kinek alakja 
kecstele mozdúlattal hajlék m eg, az ellenol- 
dal’ pam lagára dőlve, n éhány , mellette meg
állt személylyel beszéle.

— Jó  napot, édeském, hallá  a’ k é t fös- 
tész. L átta ön arczképem et?

— Ig e n ; az e lrag ad ó , b á j , frisség és i- 
gazsággal; nem jo b b , mint nagysád ; ön az.

— Ajánlom önnek a’ festészt. Az kedves
egy ifjú em ber, kissé vad___

— N eve? kérdé a’ kocsi’ ifjú hölgye.
— Raymond.
— Raymond ? ___
— Igen. Adieu . . .  Ön elégült lesz vele. 

. .  A h , lássa, az o tt, ki bennünket néz, azon 
magas ifjú em ber, a ’ peristy l’ lépcsőin.

Az ifjú hölgy élénken fordult v issza , mi
a la tt a’ kocsi alább robogott, és Raymond egy 
perczig a ’ távolból, szög hajai’ hullámzó für
téi a la tt a ’ iegragadóbb angyalalakot látá, mi
vel valaha művészi álm adozásaiban, vagy ra- 
phaeli em lékezeteiben találkozók

— Camill, m ondá, barátja’ karjá t m eg
szorítva, bizonyos vagyok, hogy ez ifjú lányt 
először látom éltemben. ’S m égis! pillantata, 
enyémmel találkozva, m egfejthetlen fölindu
lá s t ,  hasonlót villanyos ü téshez , éreztete ve
lem : b o rzad ást; ’s a ’ mi különös, úgy tetszik 
nekem, mintha m ár azt érzettem  volna . . .  Ez 
ifjú lán y , e’ megállapodott kocsi, magam itt, 
a ’ lépcsőkön, ez másodszor van! M ég is  van
nak perczek , hol a’ lélek, azon jelenetekben, 
mik legmélyebben érdeklik , egy múlt’ emlé
kezetét ismeri újra meg, mit kétség  kívül ál- 
m odék, ’s mi soha sem létezett. —

Következő nap , kilencz órakor re g g e l , 
czímerekkel elterhelt ajtajú  kocsi á llt meg a ’ 
Larochefoucauld-utczában, azon ház előtt, hol 
a’ festész lakott. Raymond házi öltönyben , 
bársony sipkájával* k ezéb en , egészen resz
ketve ’s megzavarodva, a ’ nélkül, hogy ez új 
benyomásról m agának számot adni tudott vol
n a , műterme’ tisztelkedéseit tévé egy kitűnő 
idegen irán t. M űvészet és festészetről beszél
ve azon férfival, ki azt tanulni lá tszék , ’s jó  
m esterek’ néhány becses dolgozataira figyel
m eztetve, mik itto tt, műterme’ falain, fiiggé- 
n ek , néhány elfeledett lapot fordíta a ’ maga 
v ilágába , letörlé a ’ ráma nélkül falhoz füg
gesztett vásznak’ p o rá t , ’s néha félénk enge
dékenységgel, hiú várakozással figyele a’ be
nyom ásra, mit műve az öregre tő n , ism eret
lennel mindeddig lelke előtt.

— A’ mennyiben Ítélnem leh e t, monda 
neki a’ m uharát, eléggé feltűnő olasz szóej
tésse l, én e’ szép’ lapokbau több emlékét le
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lem föl az ó-spanyol iskolának, mint a’ ml olaszor
szági nagy mestereinkét. Volt ön Rómában ?

— Én sem Rómát, sem Olaszországot nem láttam 
soha , felele a’ festész.

— Ah! ön sokkal ifjabb, hogysem egyszer meg 
nem látogathatna bennünket; önnek a’ vatican és Flo
rence és Velencze kell. Ezt reménylvén, egy mintát 
kinálok önnek, millven magának a’ nagy Rapbaelnek 
sem ült. Kérem öntől lányom’, az én Leontiám* arcz- 
képét. A’ falun lakom, épen Páris’ közelében; ön mű
termet lelend nálam : legyen jó, jőjön el néha oda fös- 
teni. Holnap, ha ón szabad, Párisba jövök, ’s kivi
szem önt.

A’ festész, azon lapon, mit nála az öreg, elinen- 
vén, liagya, ezt olvasá: Barberini herczeg.

A’ római herczeg’ franczia villája Issy-város fö
lött vala, 's  mosolygva és kecsesen rejtőzék, lapos 
födeleivel ’s fehér szobraival a’ harsak’ sötét lombjai 
’s magas jegenyék’ ingó tetői közé, mint a’ római 
campagna’ emléke az erdőfödte kis halmokon, mik a’ 
Seinenek, mintegy rámavil szolgálnak.

A’ l’epinei parkon tú l, azon úton, melly Fleurv’ 
erdősége felé vonúl, egy tér nyílik meg, mellyen a’ 
szem a’ Seine’ ez egész roppant öblét, a’ grenellei 
síktól egész Saint-Cloudig belátja, az út mellett a- 
ranyzott tetejű vas rostélyzaton át, egy hosszú és 
keskeny terasset látunk, két oldalról csűrökre nyirt 
kársaktól árnyazottat, az ellenoldalon mintegy föl
tartva a’ bodza- ’s más zöld fáktól, mik fölébe emel
kednek. Itt volt, hová a’ múlt év’ tavaszán, az öreg 
herczeg, lánya í.eoutia, ’s Raymond a’ festész , min
den szép estve eljövének, a’ Seine’ hullámterét csil
logni látni a’ nap’ utósó sugaraiban, a’ jegenyék’ úszó 
szigetei közt , ’s Meudon’ és St. Cloud’ erdőségeinek 
nagy vonalát lassanként veszni el az éjben, ’s mö
götte a’ nyugvó napot hosszú sugárhabokat hagyni a’ 
látkörön , egész a’ Valerienhegy’ csúcsaiig.

Az ifjú lány’ arczképe rég elkészülő; remekmű 
vala az. A’ festész elöszer csodálá , később szerette 
mintáját; egész múvészlelkével festett genie’ művé a- 
karta csinálni, ’s az sükerűlt.

— Eljőend, azt Rómában látn i! a’ Villa-Barberi- 
nira’ csarnokában! mondá a’ herczeg.

Akkor, ’s azon pillantás’ benyomása alatt, mely- 
lyel a’ hölgy háláját mondá, szép és kecses képét 
nézve , a’ festész keserű meggyőzetést érze a’ mű
vészet’ tehetlenségéről, azon égi sugár’ kifejezésében, 
melly e’ szemekből elövillana. Ugyanakkor lelke’ mé
lyén érzé, hogy iránta más csodálattal, mint a’ mű
vészeté , ’s szivében más szerelemmel viseltetik.

Raymond szerete, a’ nélkül, hogy álmodná; ’s a’ 
herczeg előtt, kinek homloka, a’ kor előtt megfehérűlt 
hajak alatt, ’s kiégett szemei hő szenvedélyek’ nyo
mait mutaták , szokássá lön a’ föstész’ jelenlété. 
Néha, ha vihar fenyegetőzők, ’s a’ fellegek, hal
mokra sülyedvén le, a’ légkört tompa és hő gőzzel töl
ték e l , a’ herczeg, idegbajtól megkapatva, ’s benső 
szenvedéstől kíuzottan, mit a’ figyelés növeszte, el- 
távozék , ’s a’ festészt és mintáját egyedül hagyá. A’ 
hosszú órák így tünének el, csaknem szótlanúl, vagy 
közönyös szavakkal kitöltve; a’ gyönyör’ órái még 
i s , midőn leikök elszigetelten érzé magát, mind at
tól , a’ mi nem ők vala , ’s ha egyedül valának, sza
vak nélkül végtelen ’s kimondhatlan bizalomra csatta
nának fel.

Leontia ollyan volt, mintáz ifjú lányok’ legna
gyobb része , kik jókor megfosztatva az anya’ gyá- 
molától az élet’ után, ’s nem lelve barátszívet, hová 
ifjú ’s félénk fölindúlásaikat lerakják, önmagokra 
támaszkodnak ’s egyedül lelik magokat, gondolkozni

's elmélkedni: Leontia tudta, hogy öt Raymond sze
reti, ’s hagyá magát szerettetni.

Egyszer, ebéd’ végzetével, — a’ kép azelőtti 
estve végeztetett el.

— Leontia , mondá a’ herczeg, mi, kell, hogy 
tíz nap alatt Rómában legyünk. Én 25dikben vendé
geket fogadok a’ Barbarini-palotában; holnap reggel 
elindulunk, hogy az út igen el ne fáraszszon.

— Raymond, folytatá, ön nem volt még soha 
Rómában; én elviszem, ön velünk jőend.

— Köszönöm , herczeg, mondá a’ festész elhalo- 
ványodva. Én nem mehetek Rómába most.

— Hogyhogy, ’s a’ művészet és Rafael! ifjúkor 
kell, Raymond , érzeni és tanúlni a’ géniét; idő van, 
lássuk, mi tarthatja önt vissza Párisban ? semmi, 
úgy-e? — Tehát, mi együtt megyünk , abban meg- 
egyezénk.

— Fogadja el mentségeimet, herczeg; az leliet- 
len , monda a’ festész szilárdan.

— Raymond, eröfeté a’ herczeg, ön’ jelenléte 
nekünk most szükséges. Én szeretem a’ festészetet, ön 
nagy festész, az egy művészi szövetség; lássuk, ren
deljük el; igen kevés időig, csak egy pár napig ma
radunk Rómában; ön, futólag, remekműveket csodá- 
land, ’s visszatérünk párisi fogtalkodásinkhoz.

Leontia elhalványodott, látván a’ festész’ megta
gadó mozdúlatát, ’s megelőzve válaszát:

— Raymond ú r , mondá, atyám, barátsága’ ne
vében kéri önt . . . .  ’s én is , tévé hozzá, pillantása’ 
minden hatalmával.

— Megyek , mondá lassú hangon.
Estve, a’ terrasseon, egy perez alatt, míg egye

dül voltak, az ifjú lány, hozzá közeledve :
— Olly soká kell gondolkozni, mondá, hogy i- 

gennel feleljen nekem?
— Talán, Leontia, ha az, kérdés élet és halál 

fölött! . . .
Következő nap a’ villa’ terrassea puszta volt. . .

Miaxincsy Gábor.
(Vege következik.)

M agyar já ték sz ín t krónika.

Nov. 28. F ra  Di avo l o .  A’ különben kedvelt 
opera ma botránkoztatólag roszúl, a’ nézők’ pissze
gései között adatott. Nem tudjuk, mi lelhette színé
szeinket, kik ezt már tetszéssel is adák ? Konti, ha 
nem tuda is e’ szerepből azt csinálni, mit Szerdahe
lyi, máskor legalább tűrhetőleg adá azt; most éneke 
alig volt hallható , beszéde pedig épen érthetetlen; 
szinte úgy Éder Luizáé. Az angolos, lrancziás, né- 
metes beszédeket vagy úgy kellene színészeinknek 
ejteni , hogy mi hallgatók is érthessünk belőlük va
lamit, vagy egészen elhagyni és tisztán magyarúl ej
teni. A’ mit nem értünk, azért a’ színész egészen hi
ába fárad. Hogy Lendvaynak kár operákban föllépnie, 
azt a’ mai tapasztalás tökéletesen igaziá. A’ mi Ily ö- 
römmel láttuk játékát olly szánakodva hallók énekét. 
Ének- és színművészetet egyszerre, csak amúgy im- 
provisálni nem lehet. A’ karéneki és néma személyzet 
egy idő óta, olly Hiedelem és rend nélkül viseli ma
gát, mintha minden fenyítéken kívül állana. Egymás
közti suttogásokat látn i, hely és időn kívül, és ue- 
vetkezéseket a’ legkomolyabb és szomorúbb jelene
teknél. így a’ nézőknek elvész minden áltatások, 
minden művészi éleményök és puszta komédiát látnak 
magok előtt.

Nov. 29. L e a r .  e**

A z A thonaeum ból hetenként k é tsz e r, úgymint csütörtökön és vasá rn ap , je lenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a ' Figyelm ezühől. minden 
kedden egy ív . A ra a ’ kettőnek helyben k ihordással, 5 ft. c p . ; postán , nyom otton  hetitek alatt 5 ft, 48 kr. ep. Velir.példányok félévenként 
k é t fo r in tu l drágábbak. Évnegyedenként is válthatn i példányt 2 f . 30 és postán 3 flon . K iadó hivatal P es ten , Zöldfa utcza , 267. szám,

Xyomatih S u d a n ,  a ’ magyar királyi egyetem* betűivel.
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E rdély i szó za t
a' két magyar liaza’ egyesülése ’s Ma* 
gyarországnak a’ Részekhez joga iránt.*)

A u d ia tu r et Altera parts

i.
A’ két testvér haza’ állományi viszo

n y ait, kölcsönös követeléseinek törvényes
ség-ét, a ’ köz eg-yetértés’ útján költ szerző
dések’ világ-ánál határozhatni meg-. Mint
hogy pedig a’ szerződések különböző idők
ben , körülmények között és kifejezésekkel 
kö ltenek; sőt némellyek közre téve nem lé
v én , azoknak tarta lm át, több Íróknál, csak
nem egymással ellenkező kivonatokból olvas
hatni : a ’ vizsgálatnak illy szövevényes pá
lyáján , a ’ legjobb akarattal is ,  különbféle 
m agyarázatok, ellenkező vélemények kön
nyen szárm azhatnak. K övetkezőleg, hogy 
az 1613-diki szerződésre állapított és a ’ he
gyeken belül tarto tt 1S378-diki országgyűlés’ 
16-dik ülésében kinyilatkoztatott véleményem 
a ’ hegyeken kívül ellenvéleményre ta lá lt ,

*) Ez értekezés boldogult Kölcsey Bek még életében 
beküldetett hozzánk , de a’ tárgyak’ sokasága mi
att csak most közöltethetik. A' szer!.-.

nem csodálkozom; sőt azon ellenvélemény
nek e’ folyó I. félévi Athenaeum’ 34, 35, 36, 
37 és 40. szám jaiban, „H istóriai vázolatok“ 
cziui a la tti közretételét méltánylom ; m ert 
meg vagyok győződve: hogy az igazság , 
mellynek minden tekintetek  alárendelendők, 
csupáncsak a ’ vélemények’ szabados közlése 
által fejlődhetik  ki.

II.
Úgy van, azt állítottam : hogy a ’ Részek

kel különvált Erdélynek, mint megismért ön
állású o rszágnak , volt joga I. Leopolddal a- 
zon kötésre lépni, melly „diploma“ czim’ a- 
la tt ism eretes, azt állítottam : hogy a ’ R é
szek Erdélytől nincsenek megkülönböztetve. 
A’ Vázlatokban gyakran érin te tt 1613-diki 
szerződésből merítettem okaim at, a ’ szőnye
gen nem forgó, hanem csak mellesleg és al
kalom szerint m egemlített tárgyban, nem ta rt
ván szükségesnek, sem az azt m egelőző, 
sem az annál későbben költ szerződésekre 
k iterjedn i; de miután a’ külön váltnak füg
getlenségi jogot tulajdonító állításom, a ’Vázl. 
érdemes szerzője Kölcsey Ferencz által a’
IV. szakasz’ rendéiben , egy kevéssé me
résznek ny ilván ítta to tt: felszólítva érzem ma- 
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gam at, annak , a ’ mit m ondottam, bővebb 
felfejtésére. E lőre kinyilatkoztatván: hogy 
a’ tárgy  sokkal fontosabb, mintsem azt e’ 
lapok’ útján kimeríteni lehessen.

III.
Kölcsey, mind a ’ mellett is, hogy a’ ma

gyar koronának jogát Erdélyre szintúgy mint 
a ’ Részekre k iterjesz ti, azokat természetükre 
nézve m egkülönbözteti, állítván: miképen 
Erdély a’ királyok alatt egy egészet tevő 
municipium, a ’ Részek pedig M agyarország
nak territóriuma v o ltak ; a ’ nemzeti fejedel
mek a la tt is a’ Részek a’ legelső alkalommal 
lehető visszakapcsolás’ feltétele alatt Erdély
hez csak ideiglen adattak  volna ; úgy szin
te  a’ leopoldi kötéslevélbe sem lennének be
foglalva. ’S következteti: hogy E rdélylyel, 
bár a’ m agyar korona’legrégibb tagjának is
m ertessék , mint municipális jusokkal bíró 
tartom ánynyal, kölcsönös alkudozásképen e- 
gyesülhetni. Ellenben a’ R észek, mellyek- 
n ek , mint M agyarország’ territórium ának, 
még I. Leopold’ időszakában, mindjárt E r
dély’ visszavételekor — ? — az anyaország
gal egyesíttetni kellett volna, minden továb
bi haladék nélkül visszakapcsolandók. Mind
ezekről , úgy az általam állítattakról i s , he
lyesen csak azután íté lh e tn i, ha elébb a ’ di- 
plomaticai bizonyítványok, az 1613diki szer
ződést sem mellőzve e l, legális szempontból 
fontolóra vétetnek.

IV.
Jó llehet E rdély t, mint szély-tartom ányt, 

a’ mohácsi nap előtt vajdák igazgatták ; jó l
lehet a ’ három egyesült nemzetek mind kü
lön, mind együtt, közgyűléseket ollykor olly- 
kor tartottak (Verbőczi 3. r. 3. t. 10. §. ) :  
mindazáltal a’ R észek, szintúgy mint Erdély, 
ugyanazon egy k irá ly tó l, és ugyanazon egy 
törvényhozó hatalomtól fiiggöttek , olly an
nyira: hogy az erdélyi részeknek (partes 
transylvanae) a’ végzések’ a lko tásában , íté 
letek’ hozatalában, elvileg nem volt sem több 
sem kevesebb h a tósságok , mint a ’ Dunán ’s 
T iszán innen és túli Részeknek (3. r. 2. t. 2. §). 
Az anyaországban biztosíttattak ősi szokásai’ 
szabadságai ( 1464: 13. 1492: 1. t. ez.); o tt 
o lvastattak  f e l ’s hagyattak  helyben hadi con- 
stitutioi (1526: 12, t. ez.); ott in téztetett el 
a ’ hazának védrendszere (1498 > 20, 21, 22. 
t. ez .); ott vétettek  számba a ’ koronának jö 

vedelmei (1514: 1, 2, 3. t. e z .) ; ott határoz
tatok, meg az adó’ és segedelem ’ mennyisé
ge (1521: 1, 41. t. ez. Kovachich sylloge 1. 
k .); ott rendelte te tt el a ’ perlekedés’ módja 
(1500: 18. 1504: 30. 1507: 1. 1518: 6. 1519: 
22. t. ez .); felebbvitel’ utján a’ királyi udvar 
által lá tta ttak  el perei (3. r. 3. t. 6 §. ) ;  a* 
székelyeknek 3 forintnyi örökség iránti pe
reiben a ’ végső ítélet ott mondatott ki (3. r. 
4. t. 6. §.). A’ Vázl. IV. sz. is említett az er
délyieknek szóló 1463-diki királyi rendelés 
a ’ többek között így hangzott: „Intelligetis 
•— earurn rerum ordinem , quae modo in hac 
generali Praelatorum , Baronum et Nobiliuin 
nostrorum congregatione dispositae sunt — 
Quum membrum hujus regni s itis , et legibus 
ejus vivatis — conveniens est, ut quascun- 
que capitis vestri (a’ m agyarországi gyűlést 
értve) ordinationes obedienter acceptetis“
( Ep. Corvini. P. 1 ; ep. 64.). Mindezekből 
kitetszik, hogy bár a ’ Vázl. V. sz. az állít
tassák: , mi szerint Erdély a’ szorosb kapcso
la t’ korában is saját municipális jogokkal bí
ró tartom ány volt: mindazáltal a ’ koronaa
la tti helyzete nem vala kevesebbé független, 
mint az anyaországban létezett és létező több 
municipiumoknak; mellyeknek sorából nem 
hogy a’ Részeknek egyes m egyéi kirekesztve 
lennének, sőt a ’ hatósággal felruházott me
zővárosok sem kizárhatók (prolog. 8. t. 3.§.). 
Ezek szerint a ’ hegyeken belüli részek, szint
úgy mint a’ hegyeken kívüliek, egyarán t al
kotó részei lévén az egésznek, vagyis a’ 
koronának jo g a , a’ hatóság’ és függés’ vi
szonyait tekintve, mindenikre nézve az egy
ség’ elvén alapulván, a ’ koronának, a ’ R é
szekhez sem több jo g o t, sem visszakapcso
lások’ módjára nézve kitiinőbb hatóságo t, 
nem tulajdoníthatni, mint Erdélyhez. Annyi
val is k evesebbé, hogy a ’ hatóság’ és füg
gés’ viszonyai, a ’ nemzeti fejedelmek a la tt, 
nemcsak Erdélyre, hanem a’ Részekre nézve 
is m egváltoztak; mert valamint Erdély, szint
úgy a ’ R észek, a ’ kölcsönös szerződések által 
megismert és biztosított fejedelemségnek egy
aránt a láv e tte ttek , még pedig olly szorosan: 
hogy már ma a’ fejedelemségnek nem gyen
gébb a ’ joga a’ Részekhez mint Erdélyhez. 
A’ mint az alábbiakból ki fog tetszeni.

V.
Miután a’ mohácsi szerencsétlenség , 

melly nem annyira volt oka a’ kétfelé sza-
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kadásnak, mint inkább okozottja az egy ha
zában lábra kapott egyenetlenségeknek, meg
tö rtén t volna; ha az akkori á llásá t hazánk
nak fontolóra veszsziik, m eggyőződhetni: hogy 
Erdély nem vált el M agyarországáéi, annyi
val kevesebbé ü tö tt pártot a ’ korona ellen ; 
hanem a’ királyválasztásban m eghasonlott 
nemzet szakadott kétfelé, az anyaországinak 
egyik része H orvát-, T ó t- és Dalmátorszá- 
gokkal a ’ már cseh királynak megválasztott 
austriai fő lierczeghez Ferdinandhoz, a’ má
sik része Erdélylyel, vajda Zápolya Jánoshoz 
ragaszkodván. M elly két felekpzet között , 
akár a ’ népességet, akár a ’ birodalom' ki
terjedését, akár a’ kiil p á rtfo g ást, mérlegbe 
té v e , mellyik volt legyen a’ hatalmasabb ? 
még a’ fegyver sem határozhatta meg. K ét
ségen kiviili lév én , hogy a ’ k irály i v á r , a’ 
koronával ’s az országnak nagy ré szév e l, 
Zápolyának birtokában valának haláláig. Csak 
ezen körülményből is k itetszik: miképen a’ 
Részeknek Erdélyliezi járu lások , a’ k é tfe lé  
szakadással egykorú. ’S jóllehet az 1538-d. 
békekötés’ 7-dik pontja szerint, azon esetben 
is , ha az akkor még nőtelen Zápolyának fi- 
örököse maradna, birodalmának I. Ferdinánd- 
ra kell vala szállani (Volf. Beth. 1. k. 242.1.); 
mindazáltal előre látható v o lt, hogy olly bé
kekö tés, melly nem hogy a’ két rész á lta l 
ünnepélyesen helyben hagyatott v o ln a , sőt 
előttük titokban ta rta to tt, nem fog teljesít- 
tetni. Mi meg is tö rtén t, mert Zsigmond 
János, még bölcsőjében, ellent nem állván 
a’ választás’ szabadsága fölött rendelkező bé
kekötésnek 7-dik és40-d ikpontjai: aty ja’ he
lyébe királynak m egválasztatott azok á lta l, 
a ’ kik a ’ választási jogokról le nem mondot
tak.

Kölcsey a’ Vázl. IV. sz. az I. pont alatt 
ezen békekötést Erdélyre nézve a’ szerződé
sek’ alapjául te sz i, az V. sz. pedig a ’ ré 
szekre almalm aztathatónak nem tartja. Én 
részem ről, a’ kérdéses szerződést, mind a’ 
m ellett is ,  hogy az t, mint históriai adatot 
tisztelem , egyik részre is alapúi szolgálha
t n a k  nem tarto m ; nemcsak a z é r t : mivel a- 
zon békelevél az ünnepélyesség’ tekintetéből 
mind a lak já ra , mind tartalm ára nézve kifo
g ás t szenvedhet; hanem azért is ,  mert az, 
a ’ későbbi szerződések által, a’ nélkül, hogy 
reá  valamelly hivatkozás té te te tt volna, el- 
enyésztetett.

Izabella a ’ koronát keze a la tt volt biro
dalmával I. Ferdinándnak, mint m agyar ki
rá lynak , miképen és kiknek közbejövetelök- 
kel adta legyen által (1551.); miképen és 
kik által hivatott vissza ( 1556.); önkénytes 
volt-e a ’ lem ondás, törvényes-e a ’ visszahí
vás? ezen kérdések’ felfejtése nem ide ta r
tozik. Legyen elég azt m egem líteni, hogy 
midőn kelet felől a ’ veszedelem nőttön n ő tt,  
nyűgöt felől pedig a ’ segedelem csak biztató 
szavakból állott; miután Tem esvár, Lippa ’s 
több déli részek a ’ török kézbe estek volna, 
a ’ vég pusztulástóli menekvésnek egyetlen 
egy feltétele Izabellának ’s fiának az ural
kodásba visszahelyeztetésük lévén; az 1542. 
dec. 12-kén, 1543. febr. 2G-kán mind két ver
sen Tliordán hozott országos végzések’ nyo
mán Zsigmond János 1556. jan .’ 23-dikán 
Szászsebesben fejedelem nek, királynak, meg
választato tt; ’s ngyan azon évben a’ novem
beri gyűlésben, mellyben a’ Részek is je len  
voltak, a’ királynénak, míg fia az uralkodás
ra  alkalmatos lenne, a ’ kormány átadatott. 
Egyszersmind udvara’ tartása v ég e tt, a ’ papi 
jók  szintúgy a ’ Részekben mint Erdélyben, 
világiakká tétettek . 1567. septemberben ta r 
tott országos gyűlésben pedig , az egyenet
lenségnek m egelőzése végett , Erdélynek 
szintúgy m int a’ Részeknek rendei, a ’ már 
kormányon ülő Zsigmond Jánosnak helybe- 
liagyásánál fogva megesküdtek a rra : hogyha 
Zsigmond János m agtalanéi kim úlna, egy
mástól el ne szakadjanak, hanem egyenlő 
ak a ra tb ó l, nem pártból ( a ’ végzés’ szav a i) 
fejedelmet válaszszanak; m egliatároztatván az 
i s : hogy, az országosan megállapított eskü for
ma szerin t, az egész ország fejenként mon
dana hitet. Ekkor állapíttatott meg a’ feje
delemségnek választási jo g a , mellyet sza
badsága’ palládiumának tekintvén , fejedel
mei által különösen biztosíttatni kívánta 
(A.C. 2. r. 1 .1. C. C. 2. r. 1. t.); melly a ’ magyar 
királyokkal és országgal kötött szövetségi 
szerződések szerint is m egism ertetvén, a ’ 
nemzeti fejedelmek ala tt szabadosán gyako
roltato tt, ’s 1744-ben a ’ 2-dik t. ez. által tö
rö ltetett el végképen. Itt megemlítni való , 
miképen korunkban is ,  valahányszor a ’ feje
delem változik , a’ hüségi esküvel egyszers
mind az egyességi hit is országosan és fe
jenkén t letétetik.

VI.

49*
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Midőn a ’ ren d ek , a ’ fennebbiek szerin t, 
belül az egyességet eszközölni k ív án ták , a ’ 
Delos színeiként ide ’s tova hányatott or
szágnak m egállapítása végett I. Ferdinánd- 
dal négy rendbeli alkudozások ny itta ttak  men 
(1559, 1560, 1563, 1565.). Zsigmond János’ 
részérő l, a’ két országot elválasztó határnak, 
előbb a ’ D u n a , későbben a ’ Tisza jeleltetvén  
ki. Ferdinánd pedig , a ’ Zsigmond János á l
tal használt királyi czimről kellető lemondás’ 
feltétele a la t t , egyelőre csak Erdélyről mon
dott le ;  de az alkudozások’ folyta a la tt haj
lo tt, a ’ csakugyan Zsigmond által Erdélyhez 
Dirt magyarországi több m enyéknek is á ten
gedésökre. Vénre a ’ Ferdinánd után követ
kezett Maxiiniliánnal Spirában 1570-ben meg- 
forrott béke Zsinmond János á lta l is 1571. 
elfogadtatott. Melly békekötés ez ú ttal an
nyival is érdekesebb: mivel Kölcsey az V. 
sz. á l l í t ja , hogy Zsinmond Jánosnak örökö
sen csak Erdély, a’ Részek pedig csupán ha
lálain, ’s e’ szerint ideiglen engedtettek vol
n a ; és ezen különbségnek igazolása védett 
a’ szerződésnek szavait is felhozván, azokra 
állapítja a ’ Részek iránt a ’ Vázlatokban kifej
te t t  következtetéseit.

A’ mi ezen szerződést illeti : tudva van, 
miképen a’ két ország* által az helyben nem 
hányathatott, a’ mint ennek valósága kitet
szik Maximiliánnak 1572. január’ 21-dikén 
vajda Báthori Istvánnal ellenkező Békésihez 
’s két társaihoz intézett levelének ezen sza
vaiból; „E t imprimis ubi a Nobis scire cupi- 
tis ,  utruin articulos illos transactionis cum 
Serenissimo quondam Transylvaniae Principe 
fa c ta e , ad proxime futura comitia liungarica 
ratificationis causa , úti conclusuin fű it, mit- 
te re  debeatis ? scire vos dem enter volumus , 
aliud magas idoneum hujus ratificationis tem- 
pus exsp'ectandum e s se , sicuti de h o c , in 
ipsa quoque transactione specificatum habe
tur. Nam cum pacta illa et conventa ob mul* 
tas et arduas causas oporteat ad suuin usque 
tempus haberi secreta  , fieri hoc minime pos
s e , si illa nunc publice regnicolis proponere- 
tu r , e t alioquin etiam ratificatio a fidelibus 
nostris Hungaris juxta contenta transactionis 
ita fieri debebit, si fideles nostri Transylvani 
illám prius fecerin t, sed cum ab ipsis non- 
dum factam futsse arb itrem ur, considerare 
ipsimet potestis, requiri earn non posse a fide

VII. libus nostris Hungaris, nisi prius illa a Tran- 
sylvanis fuerit facta. Ulrum autern liujus e- 
jusdem  transactionis articulos ad manus Vaj- 
vodae illos petentis assignare debeatis ? vo
lumus ut sicuti hucusque in vestra custodia 
fuere, ita deinceps m aneant“ (Volf. Beth. II. 
k. 252. 1.). Tudva van, miképen azon egy
néhány férfiak i s , Istvánfi szerint 3 0 , For
gács után 18 számból állók, a ’ kik az erdé
lyiek közül azon szerződésre Zsigmond Já 
nos a la tt hitet mondottak, az ország* által 
e’ végre nem hogy m eghatalm aztattak volna, 
ső t véleményük felől meg’ sem kérdeztetvén, 
a ’ Zsigmond Jánosra nagy befolyásánál fog
va elhatalm asodott Békési Gáspár által meg
lepetve , az eskü’ letételére csaknem kény- 
szerítte ttek  (Istv. 24. k. 518. 1. Forgács 20. k. 
611. 1.). Azonban mindezeket mellőzve, a ’ 
szerződésnek tartalm át tárgyazólag azt á llí
tom ; hogy a’ Részek Zsigmond Jánosnak nem 
ideiglen , hanem szintúgy mint E rdély , örö
kösen adattak; mire nézve Forgács’ szavait 
hozom fe l, a ’ ki (20. k. 607. 1,) előadván , 
miképen mondott le Zsigmond János a ’ k irá 
lyi czimről, tovább így fo ly ta tja : „u t Joan
nes Transylvaniam in H ungária verő coml- 
tatuin Bihariensem una cum Varadino, Szol- 
nokino, K rasznam , item provinciáin Marma- 
tiam cum Huszto a rc é , ac mineris salis per- 
petuo possideret, et intra hős fines, atqite 
terminos utrique s ta ren t, quae extra hős u- 
trique tueren tur, legitim is ilominis remitte- 
ren tu r, atque in suis dominiis omnis aucto- 
ritas libera, absoluta et independens ac solo 
nomine regio excep to , e t quovis alio arbi- 
tratu suo sibi d e lec to , auctoritas reg ia inte- 
gra atque am plissim a, nullis circumscripta 
conditionibus permaneret. Ut Joannes vicis- 
sim Maximilianum pro Rege Hungáriáé ha
beret“ . Ezen előadással m egegyezik Katona 
(Hist. crit. 25. köt. 178. 1,), Fessler (7 . k. 
114, 1.); Engel sem mondja, hogy a ’ R észek 
ideiglen adattak volna (Geschichte v. Ungarn.
4. k. 208. 1.) , ’s ha szinte Bethlen Farkas 
(2. k. 198. 1.) Istvánfira (24.k. 517.1.) hivat
kozókig, a’ Részeknek Zsigmond János’ bir
tokába lett átengedésüket azon megkülön
böztetéssel adja is e lő , mint K ölcsey; de u- 
gyanott nem mellőzi el Brutust is ,  a’ kinek 
előadása a’ Forgácséval megegyezik. ’S mint
hogy P ray  sem az oklevélből láttatik  merí
teni a ’ kérdéses szerződésnek tartalm át (Hist,
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Reer. Hung. 3. R. 180. 1.), mini! addier, iníjr 
az oklevelet látni szerencsém  leend , kény
telen vagyok Forgácshoz hajo ln i; annyival is 
Inkáhh, mivel Forgács egy volt azon 18 fér
fiak közü l, a’ k ik , Zsigiuonil János a la tt ,  
Báthori Istvánnal együtt, azon szerződésre 
m egesküdtek; különben is Zsigmond János
nak tanácsnoka, B áthori Istvánnak pedig , 
1572-ben, cancellárja volt (Katona 25. k. 332, 
G29. 1.). E ’ részben hitelesebb azért is ,  mi
vel Istvánfi je len  nem vo lt, a ’ ki a ’ váradi- 
békekötést sem úgy adja e lő , mint a’ B eth
len Farkas által közlött oklevél ta r tja , mi
dőn ír ja ,  hogy E rdély , Zápolya Jánosnak 
örökösön adatott volna (22. k. 206. 1.). Az 
én meggyőződésem szerint tehát nem áll a- 
zon elv, mi szerint a ’ Részek Erdélyhez csak 
ideiglen engedtettek v o ln a ; ’s így  az abból 
ve tt következtetések sem m egállhatók. Ma
ximilian 1571. martius’ 10-én költ hitlevelé
ben , Zsigmond Jánost Erdély és a ’ R észek’ 
fejedelmének czimezvén (Volf, Beth. 2. k. 206. 
1.), miből m erítette E n g e l, hogy a ’ Részekre 
nézve Zsigmond Jánosnak „partiam regni Hun
gáriáé dominus“ czim adatott legyen ? nem 
tudom. g£. Mtorvát István.

(Folytatása következik.)

M e l l e n  v i r á g o k .

Palamedes.

Csontidat óhajtnám, Palamedes, vágni apróra,
’S adni találmányod’ bűn-közös eszköziűl:

Rogy nem elégedvén meg a’ tíz esztendei haddal, 
Békességi csatát játszatol a’ fa-mezőn.

R U o d o p e.

Annyira büszkitik Rhodopét kecses a rcza i, hogy ha 
Idvezlera, csak alig szokta biczentni fejét.

Néha virág-koszorút fűzök és küszöbére akasztom ;
Látja , letépi legott ’s összetapodja vadúl.

0 vénség , o redők ; jertek Rhodopéra sietve: 
B írjátok, ha 0 is , jobbra irántam eszét.

Isten és bttn.

Az isten én szerintem olly philosophns,
Ki ellenünk haragra nem gerjed hamar,
Hanem rovásra szedvén sok napok’ bűnét, 
Egyszerre, ’s akkor bosszúsan tisztázza le.

A’ (gyilkos és Szeráp.

Rozzant kőfal alatt aluvó gyilkosnak egy éjjel
Megjelenék — így szól a’ rege — ’s monda

Szeráp:
,,Hej nyomorult ember, hallgass szavaimra; tanácslom, 

KI hamar e’ helyről ’s más nyugalomra siess:“
Felszökik a’ megijedt; ’s hogy elindula reccsen az

omló
F a l, ’s csak alig múlik egy p erez , tövig össze

rogyott.
Gondolván, hogy az emberelőt pártolja ez’ isten , 

Reggel egy áldozatot nyujta be hála gyanánt.
Ám de Szeráp eljött a’ második éjjel is és mond' 

„Szemtelen, azt hiheted, pártolom én a’ gonoszt?
Hogyha megótalak o tt, tudd meg csak könnyű ha

láltól
Vagy szabadítva, ’s azért, hogy ma bitóra fe

szülj“ .

II a s.

Jéh , nyomorult potroh , hány nem játszotta miattad 
Dlár egy kis levesért zsarnoki kézre honát!

Szalui István.

K é t  é j  R o m á b a n -

M Á S O D I K  É J ,

( V é g « . )

— Ez a’ del Popolo-kapu, isten kegyel
mezzen nekem ! kiálta fel a’ fe s té sz , azon 
perezben, midőn Barberini herczeg’ útkocsia 
Rómába ért.

— H ogyan , ön ism eri? kérdé a’ cso
dálkozó herczeg,

— Ig en , monda Raymond, könnyed resz- 
ketéssel mosolyában, ig en , hála Róma’ és 
környe’ mind azon ra jzainak, miket a’ m et
szés és lithographia hozzánk, szegény fran- 
cziákhoz, időszakilag küld. —

A’ herczeg délre v áraték , ’s épen jókor 
érkezék meg P á risb ó l, hogy a ’ fáklyáktól 
tündöklő , ’s illatok és virágokkal, ’s nagy
becsű márványain ’s carrarai szobrai közt 
zenével eltö ltö tt Barberini - villa’ csarnokai
ban és kertéiben, a ’ bibornokokat, az ország’ 
n a g y a it , ’s mind e’ pápai családok’ római 
herczegeit elfogadja, kiknek minden lég i ne
v é t, századok ó ta , fennsőségi tiara koro
názó.

Ez egy egészen patriciusi lakoma volt, 
’s millyet Rómában e’ magas és hatalm as, 
bíborban született családok’ egyike’ utolsó



779 780

képviselőjének kelle adni összegyűlt hason
lóinak.

Midőn a ’ sorok m egritkultak és sokkal 
szabadabban keringenek a’ m árványcsarno
kokban, ’s az énekek és symphoniák lassan
ként m egszűnőnek, az ifjú festész elmámo- 
rosítva mind e* zenétől, az illatok’ e’ lég 
köre , e’ vigalomtól R óm ában, Carracio’ fres- 
c ó in , ezer viaszgyertya’ reszkető fényében 
m eglelkesűlteken, m űve, Leontia’ arczképe, 
elő tt leié m agát, a ’ herczeg’ oldalán, ki őt 
bará tinak , mint e’ remekmű’ szerzőjét muta- 
tá  be.

Az ifjút okossága, hatalmas részegiilt- 
séghez hasonló mámor’ m arta léka, elhagyá , 
’s vele lélekjelensége.

— Raym ond, monda neki a’ h e rcze g , 
miként lehet a z , hogy egy festész soha él
tében Rómába ne jő jö n ? . . .  ’S még is , ön 
megismeré a’ del P npo lo -kapu t, mint egy 
transteverin. Ön már látta a z t , Raymond ?

— Ig az , h e rczeg , felele nníszerileg az 
ifjú , csak m ásszor; az egész egy történet.

— H ogyan, franczia ú r?  mondja el ne
künk e’ tö rténe te t!

— Rég az id e je , felele Raym ond, ké- 
sedezve. ’S az tán , minden ese tre , nagysá
gos u ra im , önök’ párto lása nem liiányzan- 
dik .... Én már voltam Rómában.

— Ah, én jó l tudtam a z t ! mondá a ’ her
czeg.

— Igen ifjú valék , még gyerm ek, a’ 1’ 
école de F rance’ növendéke, ’s nagydíj-nyer- 
tes. Azért jö ttem , hogy festész leg y ek , 
mint Raphael . . .  Estve érkézéin m eg, ’s bal 
sorsom az Argentina-színliázba vitt. Coronari 
énekle....

E’ perczhen Leontia a ’ csarnok’ ajta
jában megállapodék, ’s a’ kín’ egy iszonyú 
kifejezését látva a ’ kandalló’ márványához dőlt 
a ty ja’ homlokán, esdő pillanattal fordáit a ’ 
festész fe lé , ki megszűnt. E ’ pillantás ama’ 
szép és halvány alaké vala, kinek emlékét 
lelkében az Argentina név felkölté.

— Nos ? . . .  kérdők körűle.
— Kijőve a ’ színházból, eltévedtem ; 

egy puszta helyen szót h a llék , melly a’ sö
tétben ezt kérdezé: „Ön az?“ — „Igen“ fe
leiéin gondolatlanúl. Azon perczhen megfo- 
gattain ’s m egkötöztetém , ’s midőn magam
hoz jövék , nagy néma és sötét teremben le
iéin magam, hol egy hölgy haldokló it, úgy

hiszem .... egy elaludt gyermekkel karaiban. 
Egy álarczos férfi vezete e léb e ! A’ papnak 
gondoltak, halálomat vártam , de csak alkony 
óta valék R óm ában, ’s ez megmenté élte
met. . . .

— ’S ön nem ismere a’ h á z ra , környé- 
re  . . .  semmire ?

— Beköték szemeimet, ’s más nap Fran- 
cziaországba mentem.

— De m egjelelte a ’ te re m e t, a ’ hol va
l a ? . .

— A’ falakat alakokkal hímzett szőnye
gek boríták el . . .

Fölemelte fe jé t, ’s szemei kitolúltak i- 
szony m iatt, maga fölött ugyanazon szőnye
gekre ismervén. Elmélete ekkor m egjőve, 
’s ezzel a’ borzasztó g y a n ú , ’s hogy ezt le
ro n tsa , siettető m agát fo ly tatn i:

— A’ kandalló fölött óra á l l t . ...
Ez ugyanaz v a la , rá ism ert, mintha az 

előtti nap látta volna.
— A’ férfi’ álarcza alól tűzpillantások 

löveltek e lő .. .
A’ herczeg’ szemei rá  voltak szeg ezv e; 

iszonyodott.
— Nos ? . . .  k iálta ez.
És e’ csend’ közepében, L eon tia , hal

vány és reszkető , lágyan meglökő az arcz- 
kép’ aranyzott rám á já t, ’s ez lesík lo tt, ’s a’ 
vászon egy márványszobor’ szögletén szét
repedt.

Ez eset elfordítá a’ figyelm et, ’s véget 
vete mindnyájok’ zavarának.

Raymond elveszettnek látta magát. —
Midőn a’ sz. Péterben egy óra liango- 

z é k , szobája’ egyik ablaka előtt á l lv a , az 
ég’ nézetében m erengett, figyelt: egy elsík- 
ló szőnyeg’ rezgése m aga m ellett, vissza- 
fordítá fejét; hirtelen iszony metszé á t szi
v é t, ’s aztán leinonda.

— Raym ond!... suttogá halkan egy hang.
— L e o n tia ! ..  Felszökkent, é s ,  először, 

keblére csuká.
— Isten  veled ! . .  mondá.
— Ig en , futnia k e ll ,  Raymond, jőjön! 

’s magával voná a’ sö té tbe , egy keskeny er
kélyen á t , a ’ kertek’ egy kis ajtajáig. Ez 
oldalról a’ terrasse’ fa la , a ’ csekély m agas
ságú , lehetővé tette , az utczára ugrani. Le
ontia m egm utatá azt neki ’s kész te tő , meg
jelelve neki az u ta t ,  melly a ’ palotától e ltá 
volítja.
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— Egyedül ? . . .  monda Raymond.
— Itt kell maradnom í Raym ond, folyta- 

tá  a ’ h ö lg y ; most már mindent tu d o k , elbe
szélésed mindent fölfede. O , emlékszem a- 
nyám ’ utósó kényeire! . . .  de ő ,  atyám ; itt 
maradok !

— L eg y en ! én is, monda Raymond. Vak 
sors van fölöttem R óm ában, ’s meghódolok: 
neki. Csak azért jöttem  volna id e , ké tsze r, 
néhány órára éltem ben, hogy először dics- 
rőli álm aim nak, és tíz évvel később iidvem- 
nek mondjak búcsút! Nem, én nem megyek 
egyedü l!...

— Istenein! halkabban! mondá kezét tör
ve a ’ hö lgy , esengek, s iess, jőnek ’s vesz
ve vagy! Raymond, viszonlátásig ! .... Ö még 
sem m e g y !... E ’ perczben egy gyertya meg- 
liosszítá halvány fényét a ’ csarnok’ ablakai
ban, és L eontia, Raymond’ karába hullva.

— Én akarom ! . . .  Most h á t ,  monda, 
m enjen, Raymond . . .

Az utczára szökkent, ’s midőn e ltű n t, 
a ’ hölgy néhány lépést tő n , nagyot kiálta ’s 
élet nélkül hullt le. —

Három nappal később, Nápolyban, Ray
mond olvasá a’ Diario di R óm ában:

„Egy ünnepély után a’ B arberini-villá
ban a ’ palota’ egy szárnya egészen lángok’ 
m artaléka lön. A’ palota’ több embereinek 
vesztét k ese rg ik , ’s legfőkép ő excell. Bar- 
bérini lierczegét, ki ma re g g e l, sebei’ sú
lyában kimúlt.“

Két h é t múlva Camill a ’ Champs-Élysées- 
k en , egy csinos cabrio letben , barátéval, a’ 
Rómából v isszatért Raymonddal találkozók.

— P arisb an ! . . .  k iálta neki távolról.
— Ig en , nyolcz nap ó ta; felülsz?
— Ig en , pardieu! Neked itt egy elég 

csinos állatod van , hogy megtiszteljem. Hol 
lakói?

— Hozzám megyünk ebédre.
— És a’ művészet? Raphael? R ó m a? ..
A’ cabrio let, szélsebesen viliarzott el a ’

M ars-tér, V augirard, Issyn ’s a ’ fleuryi út’ 
terrasse-a ’s aranyzott rostélyzata előtt állt 
meg.

— A’ m űvészet! monda Raymond baráté
nak , nagy hűtlenséget tevék irán ta  Róm á
ban ! Ig e n , Camill, én nem vagyok festész 
többé. R aphael, Dominichino, hidegen lia- 
gyának; nem szeretem  többé a’ m űvészetet! 
sze re tem . . .

— Ez angyalt ? mondá Camill, egy kecs- 
től ragyogó ifjú hölgyet vevén ész re , a’ ter- 
rassera futót, m ialatt a ’ jockey a’ rostélyt 
fölnyitá.

— Ig e n , n ő m et! monda Raymond.
Kazinczy Gábor.

l la y y a r  já té k sz ín t krónika.

R o c o c o .  Orosz’ Százada’ 90. számában egy 
ltococo nevű — ki valami vizi állat lehet, mert ige* 
keveset tud a’ szárazföldi dolgokról — levéltöredéke
ket közöl a’ pesti magyar színházról ’s egyéb litera
túrai dolgokról, menyekben azt állítja, hogy I. Én 
színi criticákat írok. Az hiszen meglehet, de ha Ro
coco’ úr’ szavainak valaki nagyobb fontosságot akar
na tulajdonítani, mint érdemlenek, ’s állításának be
bizonyítására kényszerítené, nem fogna-e ez neki 
olly kínjába kerülni, mint bizonyos más úrnak azon 
ficzkándozások, mellyekkel ön leveleivel szőtt háló
jából szabadulni akar ’s nem tud, s magából az ol
vasó közönség előtt mulatságot csinál,? — II. Rococo 
úr szeretné a’ drámákat a’ színházból kiküszöbölni, 
és helyettük operákat adatni. Ezt hihetőleg azért 
tenné ltococo úr — ő igen okos lény ! — mivel nem
zetiséget és nyelvet a’ színdarabbal nem lehet elő
mozdítani, erre egyedüli eszköz az opera, kivált olly 
opera, mellyben az ember alig veszi észre, magyar 
nyelven énekelnek-e vagy spanyolon, ’s mellyben az 
énekesek’ nagy része minden nyelvet jobban tud mint 
a magyart. Nemde, hogy ezért szeretné ltococo ú r, 
kiküszöbölni a’ színdarabokat ? ltococo úr azt fele
l i ,  hagy n e m,  hanem azért, hogy megtudja, miről 
írnék én majd az athenaeumi játékszíni krónikában, én, 
ki az operákhoz nem értek. Valóban jó l eltalálta Ro
coco ú r; ez igen fontos ok a színdarabok kiküszö
bölésére, ’s. Rococo úr hazaliságának és eszének be
csületére válik. Az mindig igen szép, igen nemes 
volt, midőn az ember a’ köz ügyet saját szeszélyei
nek, vagy gyermekes kíváncsiságainak áldozta fe l! —
III. Hogy Saphir — a’ bécsi humorista — az egyet-  
len helyes színműi criticus , k it Rococo ur ismer. 
Látszik, ltococo ú r’ ismeretei mi igen széles kör
ben forognak! Ő olvassa a’ Humoristet és Thea- 
ter-Zeituugot is ,  a’ mi nem csekélység vízlakótól —
IV. Hogy ő olly színi recensenst, k i a’ jó t  rágal
mazza és a' roszat dicséri , kivezettetné a’ színház
ból. Rococo úr’ bölcsesége igen naiv; nem gondolta 
meg, hogy e’ terv szerint a’ kivezettetés’ sora ö rá 
is fogna kerülni, ’s mint e’ levéltöredékek mutatják, 
igen hamar. Olly jó bolió recensenst, ki megvallaaá, 
hogy a’ jó t rágalmazni és a’ roszat dicsérni fogja, 
nem igen találand Rococo ú r , ha pedig meg nem vall
ja ,  honnan fogja R. úr megtudni e’ malitiáját? Saját « 
rococói ítéletéből nemde? Azaz, ha valaki ollyat 
gáncsol, mi ltococo úrnak tetszik, és ollyat dicsér, 
mi neki nem tetszik, az mindjárt kivezetni való ré
ce nsens lesz, ugy-e ? És végtére Rococo' fejére fog 
az bízatni, mi jó és mi rósz! Gyönyörű gazdaság! 
Higye el Rococo ú r , az ő esze quintessentiája az 
észnek ! E’ találmány szerint az ellenkező véíemé- 
nyüek minden estve kihánynák egymást a’ színházból,
’s azt hiszi Rococo ú r , hogy nem ő röpülne ki min
dig először ? — V. Hogy a Hírnöknek az Athenae
um' végnélküli felelgetései fognak előfizetőket szer— 
zeni. Igen ú j, igen eredeti gondolat! ltococo úr 
magyar humorista lehet, mert ezek bírnak kizáró 
joggal az eredetiségre. Mindig a’ kisebb publicumü 
lap szokott a’ nagyobb publicuraúuak előfizetőket szer
zeni ! Kérdezze meg csak Rococo úr, tudós colle- 
g á já t, a' szemleirót, ha ő is , kinek legerősebb g r -
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gumentuma a' Hírnök’ 2000 előfizetőjében van, ha 8 
is hiszi-e ezt ? Ő ezt nehezen fogja hinni, pedig a’ 
ki még azt is hiszi a’ Hírnök’ javára, mit már ő 
sem h isz , annak oily hitének kell lenni , mint a’ lő
csei kalenfiáriom , mellv köz tudomás szerint hét or
szágra szól. — VI. Azt mondja, hogy én Furkács 
Famas imgyok és csúfolom M unkácsyt, hogy az nem 
tudós társaság’ tagja. Minthogy Rococo úr’ ezen hite 
nem okon alapodik, hanem csak indulatoskodásból ered, 
igen szépen kérem ő t , ne higye azt felőlem, mert 
én meg egy kis visszatorlásból azt hiendem m ajd, 
hogy Rococo úr vagy O r o s z  vagy C s a t ó , mi 
nem a’ legdicséretesebb bírálat lesz ezen két ú r’ e- 
szére, keményebb minden esetre mint azon h it, hogy 
a’ palócz Furkács én vagyok, mert ha a’ kettő kö
zül csakugyan választani kellene, azt hiszem : inkább 
akarna ezen kát úr a’ nem-urhanus Furkács lenni, 
mint egy ferde fejű Rococo. — VII. Azt mondja, hogy 
színdarabokról criticát írni nem nagy mesterség, ha
nem operáról^ az már valam i, oda ismeret , g ya 
korlás szükséges. Természetesen! a’ színdarabok’ 
bírálatához semmi ész sem k e ll! azt lehet minden is
meret, gyakorlás, sőt fej nélkül is írn i, mint a’ ro- 
cocói levél töredékeket. 0 pater urbis uude nefas 
tantum? Unde haec tetigit, Gradive, tuos urtica ne- 
potes. —

Én semmit sem óhajtók Balásfalvi Orosz József
nek , mint illy jeles munkatársakat, minő Rococo úr. 
Ez képzel heteti en sokat fog használni a’ Hírnöknek. 
Fogadja őt meg Orosz úr másod szemleirónak, erre 
kitűnő tehetségekkel bir. Rágalmazni jó l tud, fiilent 
is ha kall; elég bátorsággal b i r ,  olly dolgokról ér
tekezni, mellvekhez ö ért legkevesebbet, csak az 
k e ll, hogy még levelei is legyenek valamellyikünk- 
nél, akkor tökéletes hason mása lesz a' mostani 
szemleirónak. Isten tartsa meg Rococo urat a’ Hír
nök’ számára ! I t a  jz a .

Nov. 30. P á r i s i  n a p l o p ó .  E’ darabnak előt
tem a’ harmadik felvonásért kivált nagy becse van. 
Az telidentele franczia practicus észszel, fürgeség
gel , és a’ helyett, hogy ellágyítana ’s pityergésre 
indítana, vagy egész a’ fájásig elzúzna, mint némelly 
tavaszi retek és irósvaj, rántott csirke és sörtől lel
kesült külföldi drámaíróknak művei, fölemel, erőben 
tart és tettekre éhreszt. A’ darab’ első előadásai ná
lunk is részvéttel fogadtattak, de most már ally ke
vés nézője szokott lenni, melly alig bírja Lendvay- 
nét és Szentpéteryt a’ színfalak közűi kilármázni. 
Fájdalom, mi is igen eltanúltuk az íros-vaj és retek
evést, és ó somlai helyett inkább azt a’ gyomorke- 
verö árpalevet iszszuk, mi annyira elrontja ízlésünket, 
hogy a’ párisi gamin helyett inkább majmok’ nézésé
ben gyönyörködünk. Ha semmi más nem is , maga 
Lendvayné’ játéka megérdemlené, hogy a’ színház né
zőkkel „kizsúfoltassék“ . De, meddig Lendvayné Mo
rin tábornoknak, ez pedig Morin özvegynek, olly lé
lekemelő leczkéket ta rt, addig magyarjaink csupa 
hazafiságból a’ német szinlíázba mennek more patrio.

Dec. 1. B e a t r i c e  di Te n  da.
Dec. 2. Először. M a j o m  és  v ő l e g é n y .  Mot- 

ty úr mint majom. ®5.
Dec. 3. Lendvayné’ jutalmáúl először: K i r á l y 

l e á n y ,  m i n t  k o l d u s n ő ,  vagy Az élet’ iskolája. 
Színjáték öt felv. Irta Raupach Érneszt, Donna Isa- 
ura királyleánynak gőge, makacssága, zabolátlan in
dulatai ’s férfigyűlölése, mesterségesen szőtt álnyo
mor által töretnek meg , ’s midőn érzelmei a’ balság’ 
tüzpróbája által megtisztulnak , ismét az lesz, a’ ki 
Tolt, királyi hölgy, egy szeretett férjnek, királynak 
neje. Annyiban hasonlít Griseldisliez, hogy ott is 
mint itt, ál bajok miatt szenved a’ darab’ hősuéje,

annyiban különböző ’s jobb, hogy Griseldisméltatlanéi! 
gyötiirtetik, Isaura nem egészen. Nem egészen, mond
juk, mert hogy valaki férjhez nem akar menni, vagy csak 
ollyanhoz, kit szeret ’s hogy egy kissé makranczos, 
még azért olly kemény próbát nem érdemel. Egyéb
iránt e’ fogyatkozáson egy két vonással is lehet se
gíteni. Másik , miben Griseldistöl különbözek , az , 
hogy ott tudói vagyunk a’ cselnek, itt azt csak gya
nítanunk kell. ’S ez , ha a’ mű’ oeconomiájára néz
ve tán javalatos is; de más felől megfosztja a’ költőt 
az alkalomtól hősét, Sancho Perez-et, ez erőszakos 
házasságért valamennyire , szerelmének nagysága, 
bensősége által igazolni, mit most csak jó szerencse, 
ha elhiszünk; mert csaknem minden, Isaurán kívül, 
ál szerepet viszen ’s kettős comoediát játszik. ’S ezt 
a’ nézők előtt egész a’ végpontig eltitkolni akarn i, 
úgy véljük, rósz fogás ; mert ha valahol, itt is áll 
azon tan, hogy a’ dráma’ személyei között állhat fenn 
titok , a’ kifejlés’ idejéig ; de ugyan azt nem mindig 
jó  titokban tartani a’ közönség előtt: ennek ismerni 
kell embereit ’s részint viszonyaikat, hogy sorsok őt 
annál inkább érdekelje. — Mennyivel finomabb kéz
zel vannak Donna Diana’ cselei szőve (a’ két mű közt 
némi hasonlat van), mennyivel drámaibb ’s valószí
nűbb az egész szerzemény; ellenben az élet’ isko
lája vígnak Donna Isaura’ mély szenvedései miatt 
igen komoly, komolynak a’ cseljáték miatt igen mes
terkélt: szeüdebb árnyazattal jó  vígjáték válhaték 
belőle, miilyen a’ fólebbi ’s a’ „Mézes hetek“ . Eb
ben az álszerep igen jól áll ’s annyival hatóbb, mert 
csak egy vagy két személyre van szorítva, ’s nincs 
hihetőség ellen. Általában az illy cseljáték alig si
kerülhet komoly darabbau, legalább rendkívüli ész 
kivántatnék hozzá, hogy annak lehetőségét megmu
tassa. Egyébiránt ez egy körülményt elgondolva, a’ 
darab’ elrendelése ’s kidolgozása mesterkézre mutat, 
’s helyes psycliologiája által érdekes maradnod. — Az 
előadásról több jó t óhajtanánk mondhatni ’s ú :y  hisz- 
sziik, fogunk. Mellesleg mondva, a’ fordítás igen 
gyenge mása a’ szép , tiszta nyelvű eredetinek , eh
hez járu lt a’Játék’ nagy részének érthetlensége. Szí
nészeink még mindig szeretnek a’ színfalakkal con- 
versáini ’s ekkor jó szerencse, ha a’ közönséghez 
egy két tévedt hang eljut. ’S ha most azt mondjuk, 
hogy a’ darabnak száz szépsége van, ’s ebből nagy 
rész a’ fordítás’ gyarlósága által elvész, nagy rész 
a’ siket levegőben érthetetlenül ő sz ü k é i, legjobb e- 
lőadás mellett is mennyi rovatik le az egész hatás
ból. ’S várhatjuk-e, hogy illy hiányok mellett csak 
távolról is mérkőzhetünk? De az előadásban is még 
sok javítni való maradt hátra. Isaura’ szerepe (Lend
vayné) nehéz, sok indulaton, szenvedélyen viszen át, 
’s csaknem az egyetlen az egész műben, melly való 
bajt ábrázol. ’S ezt soha sem szabad feledni. Isau- 
ráuak első balesete után folyvást borongóuak kell 
lennie ’s minden fájdalomtalan felvidúlás, jáísziság 
hozzá nem illenek. Meg kell rajta folyvást a’ ma
gas születésnek látszania, mert azt (bár akarja) tit
kolni nem lehet, ’s gőgjének, királyiságának ’s le- 
verettségének csak fokonként menni át egy szerető 
hitves’ alakjába. Lendvay jó Sancho volt ’s deli k i
rály ; de beszédeiben nem elég fennséggel; azokon 
sokkal jobban ki kell tűnni a’ leereszkedésnek. E- 
zeket véljük a’ legszükségesebb megjegyzéseknek : 
többnyire reméljük, hogy azon apró botránkoztatá- 
sok, mellyek a' figyelmet annyira zavarták, meg fog
nak szűnni a ’ későbbi előadásokban. F -

Dec. 4. W a l b u r g ’ é j s z a k á j a .
Dec. 5. B ű v ö s  v a d á s z .
Dec. 6. F i a t a l  f é r j  ’s Motty’ erőmutatványai.
Dec. 7. T ü n d é r  v i l á g i  l e á n y .

Az A tkonaeumbdl hetenként kctsner . úgymint csütörtökén és vasárnap , jelenik meg egy egy tv ; tát sáltól, a ’ Figyelmezkhül, mindéit 
kedden egy ív . A ra a* kendnek helyben k ihordással. 5 ft. c p . ; postán , nyom tatott bolhák alatt 5 ft. 4* kr. cp. Évnegyedenként is válthatn i 

példányt 2  f. 30 ás postán 3 flott. K iadó hivatal P esten . Zöldfa u tó ra , aS7. agáin.__________

Xyomatib Hullán, a' lungyar királyi egyciem* betűivel.
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SCH ED EL ,  VÖRÖSM ARTY,  szerkesztő t á r s :  BAJZA,
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Tartalomi Erdólvi szózat a’ két magyar haza’ egyesülése iránt. Folytatás (K. Horvát István). — A’ lon
doni játékszínek. — Kárpát körül (Erdélyi). — Egy kis szerencsétlenség. Franczia novella.— 
Magyar játékszín! krónika (V — Egyveleg.

E rdély i szó za t
i»’ írét in a sy ii r liaza' cgyesíilése '* Ma. 
g) aro rszágnak a' Részekhez joga iránt.

(Folylatá*).

VIII.
'  Zsigmond Jánosnak magtalanul tö rtén t 
elhalása u tán , a’ Részeknek nevezett me
gyékből, szint úgy mint az erdélyi várm egyék
ből és székely székekből 10, 10, a ’ szász szé
kekből 6, G személyek lévén országoson fel

szó lítva , a ’ már m egbatározott választásnak 
végbe v ite lé re ; Bátliori István Fejérváro tt 
1571ben május’ 24dikén m egválasztatott illy 
kifejezéssel: „Egyenlő akaratból és végzés
ből választottuk a ’ tekintetes és nagyságos 
Somlyói Báfhori István urunkat erdélyi vajda
ság ra , és székelyek’ ispányságára, és a’ ma
gyarországi megmaradott várm egyéknek biro
dalm ára“ a ’ m egm aradótok pedig az akkori 
végzések szerin t, voltak: B ihar, K raszna, 
Középszolnok, M aram aros, Zaránd várme
gyék, Karánsebes és Lugostartományok, mert 
Tem esvár, Lippa ’s több délirészek, a ’ Cas- 
tald’ ideje ó ta , török kézben valónak (Volf. 
Beth. 2. k. 237. 1.). Nem a’ spirai szerződés’

következésében választatott meg tehát Bá- 
thori István , mivel az a ’ mint felebb láttuk, 
nem hogy helybe hagyva lett v o ln a , sőt köz
tudomásra sem jö h e te tt, Maximilianíól meg 
lévén tiltv a , hogy Békési azt m égBáthorival 
se közölné ; hanem az országoson m egállapí
to tt választási jognál foova. ’S következve 
B átho ri’ esküje i s ,  inellyet mint vajda néhá- 
nyad magával Maximilian’ kívánsága szerint, 
az ő hivségére le te tt, nem az ország’ hírével 
esett legyen ; kétségkívül valóvá teszik a’ B á
thori által Maximilianlioz te tt előterjesztésé
nek ezen szavai: Considerare etiam Sua Sacra 
M ajestas dignetur, paucos este in Transylva
nia , qui fidelitatem Suae M ajestatis sequan- 
tu r ,  et qui saeram ento etiam sunt obstricti, 
regnicolae ignorant illos esse obstrictos, ma
jo r autem pars aliena est a Sua M ajestate.“ 
(Volf. Beth. 2. k. 234. 241. 11.). Hogy pedig 
Báthori esküjében ollyanokra is kö te lez tem a- 
g á f , mellyekkel még a’ spirai szerződés sze
rint sem tartozott volna, mint például a’ vaj
daságból Maximilian’ tetszésénél fogva akár- 
mikori kiléptethetése- stb. okozhatta a’ Maxi
milian’ pártfogásában bizakodó, ’s nagy ígé
re tekre kész Békési Gáspár miatt kezdetkori 
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ingatag állását. Valamint annak is, liogy Ma- 
xim iliantúl, a ’ R észekre nézve czírnet k é r t,  
nem a’ törüktöli félelem lehete tt az oka, mert 
ugyanis a ’ Selim által Báthorinak adott atli- 
nameha mind azok, miket Zsigmond János 
h irt, befoglalva valának; hanem birodalmát 
szintúgy Maximilian ellen a’ lehetőségig biz
tosítani k ív á n ta ; a’ mint a’ Békési ’s több 
társai ellen 1575ben költ sententiának kezde
tén kinyilatkoztatott politicai rendszerének 
iránya is ezt igazolni láttatik. (Volf. Beth. 2. 
k. 333. L). E’ szerint idő előtti dolgot beszél 
Engel, a ’ kire Kölcsey az 157lbeli szerződés’ 
tárgyában, különösen pedig Báthorinak Maxi- 
milianhozi viszonyait m agyarázólag hivatko
zik, midőn az általa előadott spirai szerződés
nek 8dik pontjában azt írja : hogy már Spirá
lján meg le tt volna ha táro zv a , miképen a ’ 
Zsigmond János’ helyébe választandó erdélyi 
vajda a’ R észeket helytartói czimmel bírja. 
Egyébiránt ezekből sem jön  k i, hogy Bátliori 
István által a’ R észe k , az Erdélytőli elsza- 
kasztás’, és a ’ legelső alkalommal lehető visz- 
szakapcsolás’ feltétele alatt birattak ; szintúgy 
az 1576ban jan .’ 28dikán 158lban május’ Iső 
napján költ végzésekből sem tetszik ki, hogy 
Bátliori Zsigmond , a’ korona felsősége a la tt 
engedettnek lenni követelt választás’ útján 
lettek  volna vajdákká; ső t észrevelietni, mi
képen a’ Részek Erdélytől sem a ’ hatóság’, 
sem a’ vissza-kapcsolás’ tekintetéből meg kü
lönböztetve nem voltak. IX.

IX.
Az 1595béli prágai s-zerződés a’ legelső , 

melly mindkét ország által kölcsönösen hely
ben hagyatott; mellynek tartalm a szerin t, 
Báthori Zsigmond szintúgy a’ Részekre mint 
Erdélyre nézve, örökös urnák , fejedelemnek 
m egism értetett. K ifejeztetvén: hogy azokat 
szintolly hatósággal, mint eldődei, Ján o s,B á
thori István és Kristóf bírták, igazgassa ; t. i. 
a ’ Forgács által kifejezett értelemben együtt, 
örökösen és fölségi joggal. Csakugyan a ’ 2d. 
ezikkely’ feltétele szerint Rudolfnak és követ
kezőinek , mint magyar királyoknak liivsé- 
g ö k re , mind ö , mind következői megeskiinni 
tartozván. „C itra tarnen jus feudi“ a’ szerző
dés’ szavai. Egyébiránt a ’ 3dik czikkelyben 
szabad fejedelemnek nyilváníttatott, a ’ feudá
lis állapot a ’ 8dik ezikkely által csupáncsak 
a ’ fegyverrel szerzendőkreliatároztatván meg.

Ezeknél fogva, midőn Kölcsey az V. sz. Bá
thori Zsigmondot feudális helyzetű fejedelem
nek ir ta , ezen álláspontot Erdélyre és a’ R é
szek re , ki nem terjesz thette  volna. Továbbá 
m egállapíttato tt, hogyha Zsigmond vagy ma- 
radéki fiágon k ihalnának, Erdély és a ’ R é
szek M agyarországhoz (tanguam verum e tin - 
soparabile membrum) visszakapcsoltassanak ; 
de eg y ü tt, egyszersmind és nem külön. Ezen 
szerződésből is tehát a ’ Részeknek Erdélytőli 
elszakasztásokra, az egésznek visszakapcso
lása  előtt alapot nem vehetni. Miképen mon
dott le Zsigmond a ’ fejedelem ségről; miképen 
vették által Rudolf’biztosai a ’ fejedelem séget; 
M aram aros, B ihar, K raszna, Középszolnok 
miképen birattak 3. v. 4. év alatt M agyar- 
országhoz, Erdély pedig Zaránd vármegyével, 
K aránsebes, és Lugos tartom ányokkal, minő 
viszontagságokon ment keresztül? a’ két or
szág’ végzéseiből, ’s az akkori évkönyvekből 
kinyomozhatni. Azonban ezen veszélyes idő
szakban is a ’ fejedelemség’ választási jogához, 
’s annál fogva függetlenségéhez m ennyire ra
gaszkodott légyen , bizonyítja a ’ többek kö
zött az 1598ban aug.’ 29díkén Thordán ta r
to tt gyűlésnek 12dik czikkelye, melly szerint 
a ’ fejedelemségbe vissza állított Zsigmondnak 
törvényül té te te tt, hogy többé az országot 
senkinek el ne kötelezze, hanem a’ szabad 
választás megmaradjon.

X.
A’ Báthori Zsigmond által okozott zava

roknak Bocskai István vetett v ég e t; a’ ki 
1605ben September’ l7ilikén M egyesen feje
delemnek m egválasztatván, a ’ bécsi békét 
nem külön E rdélynek , hanem egyszersmind 
a ’ magyar rendeknek egyetértésével eszkö
zölte. Közösön követe lte te tt: hogy Bocskai
nak nemcsak E rd é ly , nemcsak az Erdélyhez 
tartozó R észek , hanem több m agyarországi 
megyék is a ’ Tiszáig ad assan ak : ’s midőn e- 
lébb csak Erdély igérte te tt vo lna, az is csu
páncsak Bocskainak h a lá lá ig ; később pedig 
Erdély, azon kiterjedésben, mellyben Báthori 
Zsigmond bírta; úgy m indazáltal, hogy Er
dély a ’ magyar korona’ birodalmában kebele- 
s íte tt légyen; Bocskai a ’ magyar királynak 
mint urának évenként ajándékokat küldjön, az 
erdélyi követek, a ’ m agyarországi országos 
gyűléseken m egjelenjenek; a ’ Bocskai’ pén
zeire, egyfelől a’ magyar k irá ly ’ képe ve-
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ressék , ’s halála u tán Erdély minden hozzá 
adottakkal együtt M agyarországra visszaszál- 
jon. Ezen feltételeket K assán 1606ban május’ 
12dikén jelen  volt rendek nem hogy pártolták 
volna; sőt a ’ Bocskai’ kivánatait magokévá 
tev én , azoknak elfogadtatását követelték. ’S 
miután m indazok, mellyek az 1606ban junius’ 
23dikán költ úgynevezett bécsi békekötésben 
foglaltatnak, Rudolf á lta l I606ban augustus’ 
6dikán lielybenhagyattak , Bocskai nehézsé
get ta lálván abban: hogy a ’ fejedelem ség, 
neki mint az ő m agva’ szakadtával a’ koro
nára vissza szállandó örökség úgy adatott 
volna; holott, Erdélyt a ’ hozzá eleitől fogva 
tartozó birodalommal együtt választási jo g á
tól megfosztani nem lehetne; ’s annál fogva, 
a ’ szerződés’ 9dik §ban fenn hagyott jo g á
hoz képest azt el nem fogadhatta, annyival 
is kevesebbé, mivel a ’ fejedelemség a’ sza
bad választásiam  ragaszkodását, már előre 
t. i. 1606ban május’ 17dikén, K assán tartott 
közgyű lésben , kinyilatkoztatta v a la ; ezen 
nehézségnek is elenyésztetése, közösön kö- 
veteltetett. Minek következésében Rudolf 
1606ban September’ 24dikén költ hitlevele 
szerint a z t,  hogy csak azon m egyék, mely- 
lyek Bocskainak azon alkalommal adattak ö- 
rökösen , szánjanak vissza a ’ koronára félre 
m agyarázliatatlanúl kikötvén ezek sz e rin t: 
,,Atque haec quidem nunc de recenti ju re  
perennali ipsi Stephano Bocskai liabenda et 
possidenda a nobis conceduntur (Szathm ár, 
Szabolcs, B eregh , Ugocsa) hac conditione, 
utsi in linea ejus masculina, ex propriis lum- 
bis et tlioro legitimo procreati, ac desceden- 
tes non essent, neque forent, ex tunc de fa
cto omnia nunc ipsi concessa ad nos et suc- 
cessores nostros legitimos nempe Reges Hun
gáriáé et per consequens ad sacram regni 
coronam devolvantur. Excepta tarnen Tran
sylvania ejusque comitatibus, arcibus et prae- 
sidiis quae jam  antea ad Transylvaniam spe- 
ctarunt“, a ’ magyar rendek 1606ban dec.’ 
13dikán Kassán ta rto tt gyűlésükön, azon 
hitlevelet nemcsak elfogadták, sőt törvény- 
czikkelybe foglaltatni végezték, a’ löd. pont
ban így rendelkezvén: ,,1111 4 comitatus qui 
Serenissimo Principi conceduntur cum Tran
sylvania possidendi, cum qua deinceps unam 
rempublicain constituent generali decreto re 
gni H ungáriáé et tripartito u tantur“ , megint 
a lább : „Diploma quoque Suae M ajestatis

S. D. Bocskai datum simul et collatío 4 Co- 
mitatuum cum reliquis bonis ipsi a Sua Ma- 
jes ta te  ad Principatum Transylvaniae (tehát 
már akkor a’ kérdéses Részek a’ fejedelem
ség czím alá  rekesztve valának) recenter 
una cum toto regio ju re  adjunctorum et ad- 
dictorum in proxime futnia diaeta publicis 
regni constiiutionibus de verbo ad verbum 
sine diminutione inferatur. 22-a dec. 1606.“ 
Ezen em lékezetes gyűlésben fejeztetett ki 
azon közkívánat is, mi szerint M agyarország 
és Erdély között örökös szövetség köttessék 
’s az arról készítendő oklevél a’ törvény- 
czikkelyek’ sorába iktattassék (az elősorolt 
egyezkedéseknek kútfejei vannak érdekelve 
Engelnél Geschichte v. U ngarn, 4dik rész 
306—330. 11. a ’ hitlevél kiadva Bethlen F ar
kasnál 6dik k. 441. 1. Katonánál 28dik k. 
570. 1. a’ kassai gyűlés’ végzései ugyanott 
634. 1.). Nem titkosan folytak e z e k , mint a’ 
Zsigmond Jánossal és B áíhori Istvánnal foly
ta to tt alkudozások, erőhatalomról sem pana
szolhatnak az egyeződö felek, mint Báthori 
Zsigmond alatt. Nyilván, a ’ két testvér haza’ 
tudtával született önkénytes egyezkedések
nek valának következm ényei, a ’ felebb érde
kelt hitlevél, és végzések. M ellyek szerint a ’ 
déli napfénynyel vetekedő világban á l l : hogy 
a’ Bocskainak örökösen engedett 4 megye a ’ 
visszaszállás’ tartozására nézve Erdélytől és a ’ 
Részektől megkiilönböztetve^íévén ; ellenben 
a’ R észek , Erilélylyel azon egy lépcsőn á l
lóknak tek in te tv én ; a ’ kérdéses Részek nem 
királyi adomány’ színe alatt, mint a’ nevezett 
négy m egye, nem is a ’ visszaszállást kikötő 
óvás m ellett csatoltattak Erdélyhez, hanem a ’ 
kétfelé szakadás’ korától fogva Erdélyhez ta r
tozó birodalomnak ism értettek, a ’ fejedelem
ségen pedig nemhogy valamelly felsőség kö- 
veteltetett volna ; sőt az egyenlők között ü- 
rökös szövetségnek kötése intézteiéit.

XI.
Bocskai csakhamar m eghalván, a ’ felebb 

em lített négy megye a ’ hitlevélértelemben visz- 
szaadatott (Katona 23. k. 733. 1.). A’ fejede
lem ség pedig, hogy a’ választásnak szabad
sága még csak árnyékilag se korláto ltassék; 
nem a’ Bocskai’ végrendelete szerint ajánlott 
je les Homonnait, hanem az öreg Rákóczi Zsig- 
rnondot választotta Bocskai’ helyébe, a’ kit 
nem sokára Báthori Gábor váltott fe l, vala- 

50 *



791 792

mint szinte Rudolf’ helyébe is M átyás lé p e tt; 
a ’ kinek m egkoronáztatásakor a ’ bécsi béke
kötés az országosan te tt  módosításokkal az 
1608beli törvényczikkelyek’ rendébe foglalta
to tt ; de a ’ Bocskainak adott hitlevél n em ; 
mivel közbe jö tt halála miatt, annak tartalm a 
a’ négy m egyékre nézve változást szenvedett.

Báthori Gábor és II. M átyás között négy 
rendbeli szerződés költ (az 1608beli Bethlen 
Farkasnál 6. k. 527. 1. az lölObeli az azon év
ben September’ 29dikén tarto tt erdélyi ország- 
gyűlés’ végzései között az 1611 beli Katoná
nál 29dik k. 344. 1. az 1613beli ugyan Kato
nánál 29dik k. 492. 1. és az azon évi május’ 
lső  napján Szebenben volt erdélyi gyűlés tö r- 
vényczikkelyei’ sorában terjedelm esen felta
lálhatók). Melly négy rendbeli szerződésből 
k itűn ik , miképen azok ugyanazon egy nem
zetből eredő két keresztény ország közötti 
szövetségek valának; melly viszony az 1608- 
beliben világos szavakkal ki is fejeztetett. A’ 
Báthori Zsigmonddal k ikö tö tt visszaszállás’ 
feltételének helyét a ’ Bocskaival folyt egyez
kedések’ következésében a ’ választás’szabad
ságának ünnepélyes megismerése és biztosí
tá sa  foglalván e l ; mindegyikben megismérte- 
t e t t , hogy a ’ Részek Erdélyhez vannak kap
cso lv a , ahhoz tartozók (1611. 3dik pont). ’S 
valamint a’ hatóságra nézve Erdély és a ’ R é
szek között semmi különbség , szintúgy a ’ fe
jedelem ség és k irályság között semmi nemű 
feudális alattvalóság, sem pedig valamelly 
fe lső ség ; csupáncsak kölcsönös védelem , és 
annak ig é ré s e , miszerint Erdély és a ’ Részek 
a’ koronától einem  fognakidegeníttetni. M elly 
feltétel az 1613diki szerződésből sincs kife
le jtve , mit Kölcseyvel kívánok tu d a tn i, a ’ ki 
e lő tt, a’ mint a ’ Váz. V.sz. k ite tsz ik , ezen 
körülmény tudva nincs. Azon észrevételére 
pedig; miszerint az 1613diki szerződés a ’ ma
gyarországi törvények közé iktatva n incsen , 
m egjegyzem , hogy az 1608diki sincs ; pedig 
az azon évi 19dik lső  czikkely beiktattatni 
rendelte. Azonban egy olly szerződést, melly- 
nek codificállatása végett az 1813diki 5dik 
lső  czikkely szerint az initiativa a ’ magyar 
rendek által té te te tt; miután az erdélyi re n 
dek annak eleget te ttek , azért, mert M agyar- 
ország’ részérő l a ’ codificálás elm ulasztatott, 
kifogás alá hozni nem lehet. Annyival is keve
sebbé, minthogy az érdekelt szerződésnek 
íényeges fe lté te le , a ’ kölcsönös megegyezés

a’ felebbi 5dik czikkely szerint M agyarország’ 
részéről is ki van fejezve.

JC. M orvát István.
(Foltyatása körelkezik.)

- I 5 londoni játékszíneié.

A’ „B lätter für literarische U nterhaltung“ 
egy levelezési czikkelyt foglalnak magokban 
a’ londoni színházak’ jelen  állapotjáról, melly- 
ből mi a ’ következő érdekes ism ertetést kö 
zöljük.

H ány színház van ezen v ilágvárosban , 
nem könnyű kifürkészni. Minden n eg y e d , 
minden egyházad (Kirchspiel), sőt minden je 
lesebb utcza bir ollyan lielylyel, hol színi 
előadások történnek a ’ nézni szerető londo
niaknak , kik az efféle mulatságba rendkívül 
szerelmesek. Azonban húszat m egnevezhetni, 
mellyek a ’ já téksz ín ’ többé kevesebbé töké
letes eszméjének m egfelelnek; a ’ többiek, 
mellyek’ száma százon nincs alul, nem bírnak 
egyénies névvel, hanem általában „batka- 
színház“ czímet v ise lnek , mivel egy angol 
penny (batka, fillér) a ’ bemeneti ár. De mivel 
ezekben a ’ kárpit soha le nem gördül , víg- 
es szom orújáték, opera ’s bohózat, d a ljá ték , 
ének és táncz nem szigorúan elválasztva j e 
lennek m eg , végre pedig a’ közönség is a ’ 
legalsó néposztályból alakúi össze: jobb lesz 
itt ró lo k n em is szólani. Azon húsz közül vagy 
felét kiemeljük, mellyek leginkább k itüntetik  
a ’ bennük uralkodó szellemet. Az idegen előtt 
bajos a ’ londoni chaosban azokra rá a k a d n i; 
részint elszórva feküdvén a ’ különböző város
negyedekben, részint el lévén nagy házak 
közé dugva; — a’ szárazföldi lakos pedig nem 
kévéssé bám ul, mikor kérdezősködésére egy 
középszerű ház m utattatik neki valamellyik 
tisztátalan ú tczáb an , a ’ többiektől semmiben 
nem különböző, mint fölirás á lta l, mellyböl 
a’ M usák’ e’ templomának nevét megtudni. 
Egypár kivételt tesz: a ’ Conventgarden- és 
Drurylane-tlieatrum  homlokzattal ékeskedik ; 
de egy sem tarta lik  olly tiszteletben, hogy 
téren állana házaktól közbe nem szo rítv a , 
mellyek a’ szép’ és jó ’ minden eszméjét el
rontják. De a’ milly szomorú a’ k ü lrész , olly 
barátságos és csinos belsejük, ízléses épí
tésm ód, jeles v ilág ítás, illő ékesgetés türe- 
kesznek azon rósz benyomást kitörölni, mely- 
lyet a ’ kül rész okoza. —  Minden házban há- 
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rom fölosztás v an , a ’ rendes játékszínhez el- 
kerülhetlenül tartozó, u. in.: „ t h e  p i t “ , 
„ th e  b o x e s “ és „ t h e  g a l l e r i e s . “ A’ 
p i t  a ’ földszinti helyeket je len ti, a’ b o x e s  
(páholyok), a ’ páholysorokat (emeletesen egy
más fö lö tt), mellyek nem az á r  szerint hatá
ro z a tn ak  meg, m ert az á r  mindnyájánál egy, 
hanem az öltözet sze rin t, melly megkivánta- 
t ik , hogy beléjök lehessen menni. Ugyan is 
inig máshová akárminő ruhában m ehetni, a’ 
páholyokba díszültözetben, gálában „ d r e s s “ - 
ben kell megjelenni, innét az első páholy sor’ 
neve „ t h e  d r e s s - c i r c l e . “ Karzatnak ne
veztetik a z ,  a ’ mi m inálunk, t. i. a ’ legfelső 
hely a ’ födezet’ közeién. Karzat kettő van 
„ t h e  f i r s t - g a l l e r y “ (első), az oldalakon, 
— és „ t h e  s e c o n d - g a l l e r y “ (a’ máso
dik) középen , melly mélyen bemetszve a’ fö- 
dezetnél is magasbra nyúlik. Ámbár e’ há
rom osztály minden színházban meg v a n , a’ 
páholysorok’ száma mégis a ’ ház’ nagyságá
tó l függ. Az Olympic- és N ew -Strandtheater- 
ben csak egy sor van , a’ Drurylane és Con- 
ventgarden színházban négy so r, ’s azok fö
lött a’ karzat. Egy hely a ’ p i t-ben rendesen 
3 shilling (ezüst tallér m integy), — a’ páho
lyokban 5 sh ., — 2 és 1 shilling a ’ karzaton. 
E ’ csekély pénzért esti héttől éjfélig kapni 
m ulatságot; ki az es t’ második felét akarja itt 
tö lte n i, csak fele árt űzeti.

Minden háznak tulajdon typusa, darabjai, 
színészei ’s publicuma van. — Az első rangot 
Conventgarden foglalja el. I tte n , kivált Ma- 
cieady színész’ törekvései á lta l, az előbbi 
korcs darabok’ helyett ismét Shakespeare’ 
drámai tűnnek elő eredeti valóságokban, va
lamint több új jó dráma is, „M acbeth“, „Ro
meo és Ju lia“, „Coriolan“ , „L ear“, és Byron’ 
drámáiból: „W ern e r“, ,,a’ k é t Foscari“ , Bul- 
w e rto l; „Lady of Lyons“ és „Jon“ Talfourdtól 
igen jelesen adatnak. — D rurylane, a ’ máso
dik nemzeti színház, igen hanyatlott; rósz 
operák és bohózatok szorítják ki a ’ drámát ’s 
minden inkább pénzcsinálásra van számítva 
m int, hogy a ’ m űvészet kielégíttessék. (Az 
ifjú Kean’ föllépése óta itt is szerencsés for
dulás mutatkozik.) — Az Olympic színház 
egyre azon Madame V e s t r i s ’ igazgatása 
a la tt van , kiről P ü c k l e r  herczeg olly nagy 
csodálkozással beszél angolországi leveleiben. 
Mad. Vestris’ színháza m éltánylást érdem el; 
a’ legjobb comicusok vannak itt  összegyűjtve

’s humorok által m ulatta tnak , a ’ számokra 
dolgozó költők pedig igen törekesznek nyelv 
és irásidombeli csínra és szép ség re ; itt tehát 
az angol nyelv’ legjobb példányát hallhatni. 
Braham ’ S t. J a m e s  t h e a t e r - e jó  daljáté
kokat ad , de azon hibában sinlik , hogy szűk 
személyzete van ’s ez okból keskeny ha tá
rok közé szorítkozik. — V i c t o r i a ,  N e w -  
S t r a n d ,  S u r r e y  olly színházak , mellyek 
az alsóbb osztályok’ számára aljas comicumot 
adnak: bohózatokat és trav estiák a t, és alja
sabb trag o ed iák a t: gyilkos és haramiás dara
bokat. Bár minő rósz is az anyag, de azt meg 
kell vallani, hogy kivált a ’ színészek’ részé
ről elég tehetség vesztegettetik  el a ’ néptö
m eg’ beédesgetésére. — Az a n g o l  o p e r á -  
h á z  mindenre inkább liasználtatik mint angol 
opera’ előadására; részint víg opera énekel
te tik  itt, részint franczia játékszínné lesz, de 
a ’ melly szinte nem kedveltetik. — A’ H a y -  
m a r k e t  je les  h á z , Conventgarden kicsiny
ben. I tt  Sheridan Knowles darabjai adatnak 
sok m ás újsággal együtt je les társaságtól, de 
csak nyálon. — A s t h l a y ’ iheatrumában 
csak olly darabokat látni, hol lovak vitézked
nek ’s mind nézők’, mind bírálók’ ítélete sze
rint meg kell vallan i, hogy a’ lovak jeleseb
bek a’ velük együtt játszó  embereknél. — 
Végre még egy színházat kell megemlítenünk, 
melly minden melodrámák’ valódi képviselője, 
hol mind azon darabok adatnak , mellyek a’ 
többi színmüvek’ categoriájába nem sorozha
tok. Neve „ T h e  A d e l  f i“ ’s már e’ név ma
ga képes a ’ londoni embert örömre gyújtani; 
olly különös mulatság adatik  itt. A’ mai fran
czia rom antica, a ’ német íatalism us, a ’ spa
nyol bombast tulajdonszeríí ragouttá kevertet- 
nek angol gorom basággal; továbbá tulajdon 
czélokhoz gyártatnak itt a’ darabok, hogy 
szemfényvesztők, a th le ták , tagfintorgatók, 
énekesek és valódi nyomorékok vezettessenek 
fel a’ közönség elé. — Különben az angol 
publicíim nem olly hallgató ’s csendes mint p. o. 
a ’ német (és m agyar!); tetszését vagy ízetlen
ségét minden gondolható módon kim utatja; 
néha ugyanazon dolgot háromszor is ism étel
te ivé , majd pedig pisszegve, fütyülve vagy ha 
épen rósz kedve van , hátat fordítva a’ szín
pad fele, a’ bámész színészeket így kénysze
rítve az elnémulásra. Fölvonás közben a’ p i t  
és g a l l e r i a  já tsz ik , beszélgetve, tréfázva , 
néha öklözve is. Röviden azt meg kell val-
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lan i, hogy e’ házakban az idő teljesen liasz- 
náltatik  és kitöltetik.

Mind ezen színházaktól különbözik a z  
o l a s z  o p e r á h á z ,  mellyben G r i s i ,  A l- 
b e r t a z z i ,  A s s a n d r i ,  P e r s i a n i  és az 
urak közül L a b  l a c h e ,  R u b i n i  és T a m - 
b ú r i  n i olly társaságot képeznek, millyent 
csak P áris  és London tud megfizetni. I tt  egé
szen  más tón uralkodik a ’ publicumban, melly 
a ’ galleriákon is mívelt emberekből á l l , kik 
az olasz gégék’ báj hangjait gyönyörködve 
szívják fel. — Az öt sort egymás fölött képző 
páholyok az egész évszakra vétetnek föl a’ 
fő nem ességtől, melly 40 —50 előadásért iszo
nyú sokat, 2—5 száz font sterlinget (2 —5000 
pengő forint) fizetnek egyes családi ülésekért. 
— De ha a’ nagy néptömeg kizárva marad is 
e’ szentségből, még sem tagadható , hogy be
folyása messze h a t , és igen sokak’, nagy k á
rára. Minden olaszul akar énekelni, minden 
Grisit és Rubinit akarja utánozni, ’s az est- 
órai társalkodások azáltal nem kissé zavar
ta tn ak , hogy az ember kényszerítve van az 
angol ifjúságot olaszul hallani énekelni.

K á r p á t  J t  ö r  fi l.

Ösmertelen világon 
Mindig tovább jutok;
Nem értem a’ beszédet,
Csak magyarul tudok.

Fönséges ormu K árpát!
Látom borúidat,
Virasztod e’ hazát, és 
Sötétlő gyász alatt.

Midőn hideg tövedben 
Elméivé ballagok,
Jelentik ősi árnyak:
Magyarföldé r. vagyok !

S i r d é l y i ,

Egy lets szerencsétlenség.
F ran c z ia  n o v e lla .

Van Párisban egy puszta, melly szép tér
nek neveztetik ; a ’ tuilleriák és elysiuini me
zők, a ’Seine és a ’ boulevardok között fekszik. 
XV. Lajos’, az egyesség’, a ’ forradalom’ vagy 
az obelisk’ piacza.V álaszszatok! Ha valamikor 
sokféle érdemeimért beliigyek’ ministerévé 
le szek , nevet örök időkre adok neki.

E ’ p u sz ta , vagy e’ szép té r sok k ijárás
sal b ir ; azon , mellyet a’ híd képez , melly a’ 
political bölcseség’ fogalmához, azaz a ’ köve
tek’ kam arájába vezet, múlt té len , — melly 
mint a ’ szegények jó l emlékeznek r á , igen 
kemény vo lt, — egy keleti ember ü lt , pál
maszilvát á ru lv a , és egy kis paraszt leányka, 
iltolyócskákkal kínálva a’jövő-menőket. Ápri
lis’ közepe volt azon különös hónap, melly ma 
a ’ tavaszi nappal gyönyörködtet, holnap a ’ 
telet hozza vissza-esőivel és havával. De hon
nan ez ibolya illyen hóban ? Én nem tudom. 
Nézzetek ki a ’ mezőre ’s látandjátok , hogy 
messze ’s távol hószőnyeg terü l el az egész 
lá thatáron ; ha ezen hó m egfagy, iszonyú 
tük rö t lá tto k , ha olvad, tág  ten g er, hajók 
nélkül. De m indegy, kérjetek ró z sá t, mál
n á t, ep ret, zöld borsó t, baraczkot, csak a- 
ratiynyal zörgessetek, és mindent megkaptok. 
Honnan ? ez kim eríthetlen titok. Gondoljátok 
csak azt m eg, hogy Párisban  több ananász 
v an , mint M artinique’ term ékeny m eleg szi
getén.

A’ keleti már öreg férfiú volt; M ascara’ 
városából az algíri kormányban. Előbb tímár 
v a la , ’s azon veres és bronzszínü bőröket 
cserzé , mellyből a’ kardcsinálók csinos tö r
és kardhüvelyeket készítenek. Keleten igen 
becsültetik ezen szorgalom -ág, melly mívelt 
ízlést és ügyességet k ív án , — ’s űzői nem 
kis tekintetben állanak. A’ mi kereskedőnk 
igen jól érté benne magát.

H íré meg volt alapítva ’s ő derék va
gyonkát szerze m agának, mikor a’ francziák 
M ascara’ erősségét leronták ’s a’ várost föl
gyújtották.' A’ m ascarai tím ár tönkre ju to tt, 
műhelyei füstbe szállottak föl; legszebb bő
reiből nyergeket csináltak lovasainknak, neje 
szuronysebben halt meg, egyetlen leányát égő 
házának egy gerendája iité agyon. Nejének 
H o ld  vala a ’ neve , leányáé pedig M á ln a ,  
mellynél hizelkedőbb nevet az arab nem ismer.

A’ szegény tímárnak sok bút kelle kiáll
nia ; vigasztalásul franczia polgárrá té te ték , 
némi nemzeti őrség közé iraték be ’s lakása’ 
romjaiból kávéházat ép ítének , hol sör m ére
ték  ’s egész nap billardjátékot játszónak.

Algírba m en t, hogy ott azon korlátlan 
urak’ egyikénél panaszt teg y en , kik a ’ hadi- 
ministerium’ bureauxiban terem tetnek. A’ kor
mányzó ur két pillanatig gondolkozott, azután 
azt vélé , nincs hatalm ában m eggátolni, hogy
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a’ m eggyőzettek éhhel haljanak. M égis bar
bárokról csacsogunk ! Teljes komolyan mível- 
teknek liiszszük magunkat. De mi volt Attila 
’s Dsingiszklián egyéb ? — Városokat és bi
rodalm akat elpusztító , embereket öldöklő ’s 
minden rend’ alapjait eldöntő férfiak. És mik 
vagytok ti?  kérdezem : Mit miveitek ti?  Mi
vel ágyúkkal veszitek be a ’ városokat, job
baknak hiszitek m agatokat azoknál, kik nyi- 
lazva vették  be. De az algiriak rablók vol
tak. L eg y en ; ti h á t a ’ rablókat raboltátok 
meg. Szép morál! De a ’ l i i r , oh ez ismét e- 
gyike azon classicai eszm éknek, melly a ’ víz
ből emelkedik fel. Mi a’ h ír? Valóban valami 
igen szép az ó világ’ szemeiben ; valami igen 
szép hogyha katonáink’ bátorsága ’s nagylelkű 
önfeláldozására gondolunk a ’ forradalom’ ’s a’ 
császárság’ ideje óta Constantine’ elfoglalá
sáig. De mielőtt a ’ liirre gondolnánk, tegyé
te k , hogy a ’ kenyér’ fontja csak egy sou le
gyen, hogy m értékfölötti boradót ne fizessünk 
és éldelhetlen cigarrót ne szíjunk !

Különös kegyből m egengedteték utoljára 
a’ m ascarai tím árnak , hogy Francziaországba 
m ehet, azon nagylelkű Francziaországba, 
melly mindazoknak nyitva á l l ,  kik ott keres
kedés , művészet vagy m esterség vagy lite
ratúrai foglalatoskodás által éhen halni haj
landók.

Ezen szép Francziaországban legelőször 
is jó l megfázott a ’ könnyű ruháiba takart ke
leti fi. A’ szerencsétlen ember P áris i választá 
lakhelyül; itt szólt, de senki nem érté , majd 
s í r t , de annál kevesebbé érte tték . Egész na
pokig tartózkodott a ’ börze előtti piacz’ egyik 
szeg le tén , keresztény m ecsetnek tartva a’ 
szép épületet. Ebből továbbá azt következté
ié ,  hogy az o d a já ró  emberek adakozók le
hetnek , m ert az adakozás, így  mondja Ma
hom et, jó tékony harm at, melly könnyen el
terjeszthető ’s mindent megtermékenyít. A’ 
keleti nem kapott más harmatot, m in ta ’ mely- 
lyet a párisi téli ég igen is bőven ajándékoza 
rá, de egy pénzváltó, egy kalm ár sein nyoma 
egy pár sout markába. A’ tevék sokkal tovább 
tudnak éhezni, mint mi, szóla magában az 
afrikai, kissé jobban megszorítom üvemet. 
M egszorítá ö v é t , feleségére gondolt, a ’Hold 
nevűre ’s megemlékezék szép leányáról a ’ kis 
M álnáról. De eljő a ’ p illan ta t, mellyben en
ni , lopni vagy halni kell, ez a’ mai miveltség’ 
háromlevelű lóheréje. A’keleti nyugodtan mo

solygott, lábait keresztbe vetve ’s m onda: 
tehát meghalok. Illy maga m egadást isten el 
nem feledhet.

M eglátandjuk, m eghalt-e?
N anterre igen pompás fekvésű falu Páris 

és St. Germain en Laye közö tt, ide jőnek a ’ 
boldog, gazdag és előkelő párisiak , hogy a’ 
hosszú téliestek’ fáradalmai ’s éhleletei után 
fris levegőt szíjanak.

Nanterreben születék azon kis ibolya árus 
is ,  kiről e’ sorokban minden m esterkedés nél
kül akarok tovább szólani: atyja mások’ szo
léit miveié és nem ivott belőle b o rt, olly sza
badalom , millyennel még húsz millió franczia 
é l , anyja pedig süteményt árula a’ st. cloudi 
park’ bejárásánál, ha valaki venni akart. E ’ 
kétféle keresetm ód nem volt elegendő az e- 
gész évi lakbért és mindennapra a ’ kenyeret 
megadni.

Mikor a ’ kis leány felnöt, azaz a ’ kender
szálnál valamivel nagyobb le tt ,  sapkát te ttek  
fe jé re , faczipőt a ’ lábára és hat ibolyabokré
tá t adtak kezébe; a ’ harisnya elfelejteték, 
talán a ’ nagy sietésben , és így szóltak hoz
zá : menj a ’ nagy P áris’ városába és add el ez 
ibolyákat két soujával. És a’ kis lány azóta 
szép ibolyáit sö té t, kom oly, unalmas embe
reknek árulgatá, kik ott já rtak  keltek. Mi sze
rencsés kereskedés ezen ibolyakereskedés 
P á risb an !

És szüléi ö regek , gyöngék le ttek , alig 
lá ttak  és lábaikon alig tudtak állani. Most a ’ 
kis gyermek szemet és lábot kölcsönze nekik. 
És ezt ő olly szívesen tette. Azon fölül a ’ szép 
szőke leány — szép mint védszentének szobra 
a ’ nanterri templomban — hetenként Párisba 
volt menni kénytelen ’s este alig  hozott hat 
sout haza. H at sout! hat órai já rá s  után té 
len. Rothschild ur gyakran egy nap százezre
ket nyer, oh azon sok ibolyabokrétát lehetne 
v en n i! De Rothschild ur ta lán  csak a ’ rózsák’ 
és tulipánok’ barátja.

Tehát a’ múlt évi április’ említett napján 
betegen feküdt a’ kis paraszt leány’ atyja az 
ágyban, anyja betegen ült az öreg karszéken. 
Kis leányuknak mégis Párisba kellett menni 
az iszonyú időben, víz- és sárban.

I tt  vala tehát szokott helyén , azon híd
n á l, melly a ’ követek’ kamarájához vezet, 
hol olly sok kevély czijnerü kocsi robog e l, 
hol négy lótól vontatva annyi sok millió megy 
á t ; hat ibolyabokréta volt kezében. Szegény,
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szép gyermek! Minden elmenőt megklnála velők, mi
ntán a’ havat gondosan lerázta rólok , — de senkinek 
sem kellett áprilisi ibolya.

Reszeli hat óra óta árillá már, és nyomban dél lett.
A’ mascarai tímár nem halt me?. Szerencsés, de 

nem igen gyakori eset által, melly Francziaországban 
a ’ királyi lotteria’ helyét foglaló el , egy igen nagy
lelkű férfiúra talált. Ezen nagylelkű ember egy ko
sarat, két kötelet és három font pálmaszilvát ajándé
kozott neki ’s ő most ezen áruval járta be Parist , 
hangosan kiáltozva: „Pálmaszilvát! valódi keleti pál
maszilvát.“  Eleinte szerencsét is tön ; első nap nyolcz 
szilvát ada el , másodikon hármat, harmadikon, mikor 
a ’ hídnál tele torokkal k iá llá : , ,Pálmaszilvát, p ál — 
maszitvát 1“  egyet sem adott e l, ’s áruja a’ hévíztől 
piszkos és fonnyadt lön.

Délben tizenkét fokra esett a’ hideg a’ fagypon
ton alul.

A’ kis ibolyaáruló nem szerencsésebb a’ szilvás 
tímárnál, a’ fázás miatt kék és merev lön. A’ masca
rai férfin lebontá turbánját, kiterjesztő és monda — 
vagy inkább mit sem monda. A’ kis ibolyás lány be
takarta vállait a ’ meleg mousselin kendővel.

„Pálmaszilvát, keleti pálmaszilvát!“
„Ibolyát, uraim , asszonyaim, ibo lyá t'“
Egy vevő sem jött. Négyet Ute, a’ hideg tizen

nyolca fokra hágott ’s még mit sem ettek.
Néhány érzékeny ember, gyors mentében, jót 

nevete a’ turbántalan keleti férfiún.
Otödfélkor maid szive szakadt meg a’ kis ibolya- 

árusnönek ; öntudás nélkül dőlt a’ híd’ karzatára; a ’ 
mascarai tímár kérdezé: „Hogy adod ibolyádat, gyer
mekem?“

„Tizenkét soun a’ hat bokrétát.“
„Vedd, egyél meg tíz szilvát, felét birtokomnak, 

és adj érte két bokrétát.“
A’ nanterrei gyermek mégis kapott tehát enni

valót.
A’ keleti ember nem evett; csak két nap óta nem 

evett még.
Virág és pálma, a’ kelet’ és nyűgöt’ nyomora Így 

voltak együtt.
Napnyugatkor igen csípős lett a’ hideg, a’ hévméró 

21 fagyfokot mutata. A’ tímár mosolygott ’s az égre 
pillanta, az ibolyaárus elaludt a’ híd’ kövezetén.

„Alszik“ , gondolá magában, „és szép mint az én 
gyermekem volt. Aludjék csendesen !“

„Pálm aszilvát, valódi pálmaszilvát!“
Páris világítva l ön , mindenütt fény és vidámság, 

a' tömeg színházba, bálokba , ragyogó éttereinek és 
hangversenyekbe özönlött. A’ mascarai tímár is igen 
fáradtnak érzé m agát, tehát engede alvási vágyának , 
annál inkább, mivel nem reményié, hogy valaki szil
vát venni jöne ; hisz , esti hét óra volt, és igen hi
deg. Még mielőtt elaludnék , egy jó gondolata jött ’s 
a' mellette szunnyadó kis leányt betakaró azon öltö
nyével , mellyet a’ francziák’ dicső elfoglalása nála 
meghagyott, magának csak egy kis részt tartva meg 
ezen meleg takaróból.

Még most is alusznak.

M agyar já ték sz ín t Krónika.

Dec. 8. K i r á l y  l e á n y  mi n t  k o l d u s n ö .
Dec. 9. M a j o m  és v ő l e g é n y .
Dec. 10. Először: C a l i g u l a .  Szomorújáték 5 

felv. előjátékkal egy felvonásban. Irta Dumas Sándor, 
fordította Vajda Péter. Kar és díszmenet’ zenéjét szer
zetté Szerdahelyi József. A’ dlszmenetet betanította

Kolozsánszky, a' színház’ tánczmestere. ■ Caligula , 
Dumasnak ez új színmüve, melly az akkori világ rom
lottságát nagyszerűié? ábrázolja, Laborfalvi’ ju ta l-  
maúl került színpadunkra. Sajnálom lehet, hogy a’ 
mű' jóságának az előadás távolról sem felelt meg. 
Nagyobb része ismét érthetetlen volt. Kivételt érdemel 
Lendvay At(uila’ szerepében, ki azt mind jól fogta 
fel ,  mind hatással adta, és Fáncsy’ Cherea’ szerepé
ben. Egressy Caligulában akadozott ’s ez igen kár; 
mert Caligula nem hálátlan feladás ’s egész figyelmet 
érdemel. Még egy botránkoztató dolgot kell említe
nünk. Komlosvné (Junia) folyvást nagy szerepekben 
játszik kín magának, k ína’ nézőknek. Mi még ügyes
ségét sem akarjuk kérdésbe hozni; de annyi bizo
nyos, hogy az a’ káesahang, mellyel szerepének in
dulatosabb helyeit elsápogja, nem illyen nagy szín
padra való. Reméljük, hogy a’ jövő előadásról job
bakat lehet mondanunk. — Minden táncz-nemü mutat
ványokat ajánlunk, mennyire lehet, kihagyni, míg leg
alább is tiirhetők nem lesznek.

Dec. 11. K é t a l a k ú .  Ismét hanyagság és készu- 
lellenség. Ezen darabot színészeink jelesen adák , 
mért kell most csökkenését látnunk? kedvnek vagy 
szorgalomnak hiánya, hogy avval nem lehet úgy meg
elégednünk , mint az előtt? Ha ez így ta rt , a’ rák ’ 
sorsára jutunk.

Dec. 12. T é k o z l ó .  F*.

— Nógrád vármegye’ rendei, Pest vármegyének azon 
levelére, mellyhen a’ Pesten felállított magyar szín
ház’ terhei közöltéinek, nov. 12. Keglevich Gábor ó 
cxcja’ elnöksége alatt tartott gyűlésükben azt határo
zók , hogy az említett színház’ szükségei födözéséro 
a’ megyebeli nemesekre 5000 pengő ft. önkéuytes és 
minden kötelezés nélküli adományképeu vettessék ki.

E g y v e l e g .
— Az aegyptusi lnidscrcg’ állása. —

A’ legújabb szerkezet szerint következő rendes állása 
van Mehemed Ali’ hadseregének: — a’ gyalogság 30 
ezredből áll 4 zászlóaljai, mellyek közűi 3 vonal 
gyalogság, egy pedig könnyű gyalogság. — A’ lovas
ság 20 ezredet képez, hat hat századdal. E’ húsz ez
redből nvolcz a’ nehéz lovagszolgálatra fordittatik , 
a ’ többi könnyű lovasság ’s részint Jándsát is hord. 
— A’ pattantyússá? 4  ezredet képez: két ezred lovas 
és két ezred gyalog pattantyússá got. — A’ mérnök
testület (Geuiecorps) négy zászlóal jat képez, mindeni- 
ket nyolcz csapattal : ezek nemcsak várok’ és erőssé
gek’ építésével foglalatoskodnak , hanem az út-, híd- 
és csatorna építéssel i s , egyszersmind ők kezelik a' 
syriai erdőket.

Ezek szerint, ha az ezredek teljesek, következő 
számú lesz (kereken) az aegypíusi hadsereg' 

Gyalogság — — 105,000 ember
Lovasság — — — 17,000 —
Pattuntyusság — — 5,000 —
Mérnök test — — 5,000 —
Három zászlóalj veteránok2,000 —

Összesen 134,000 ember.
A’ dolgok’ állása azonban hihetővé teszi, hogy 

az alkirály’ hadiseregeinek valóságos állása legfölebb 
100,000 emberre rúg föl.

Az európai módra rendezett hadseregen kiviil még 
rendetlen seregeket is tart az alkirály, albániaiakból 
és candiotákból állókat, gyalog- és lovasokat. To
vábbá a’ könnyű seregek’ szolgálatára 10,000 beduin 
vagyon 8 ezredben, 8 századával.

A r Atkonaeumból hetenként k i l l i e r . úgymint csötörlökön és vasárnap , je lenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a ’ Figyelmezöhfil. minden 
kedden egy ív . A ra a* kettőnek helykén k ihordással. 5 ft. e p . ; p o s tá n , nyom tatott boríték alatt 5 ft, 4S kr. cp. Évnegyedenként is válthatni 

példányt 2  f. 30 és postán 3 fton. K iadó hivatal P esten , Zöldfa utcza , a67. szám.

lyosiatik üuilón, a4 magyar királyi egy etem' betűivel.



ä t  .M S M  ^ 3  i á  Ka .
TUDÓI?! ARTYOM.9 É S S Z E P M Ü V É S K E T E M *  T A R A ,

Kiadd szerkesztők:

S C I I E B E E , V Ö R Ö S M A R T Y  ,  szerkesztő társ: B A J Z A .
■ n r  stisoniK ív . x i w -------------

násodili félév. Rest, december’ SO. 1838. 5 1 . szám.

■’á r t a l o m « Erdéhi szózat a’ két magyar haza’ egyesülése ’s Magyarországnak a’ ítészekhez joga iránt.
Folytatás (K. Horváth István). — A’ gályarab ( Sárosy) . — Egy jelenet korunkból (Nagy 
Elek). — Egyveleg. — Művészet (P. II. L .).

E rdély i sxósat
» ’ két magyar l ia ia ’ egyesü lése ’s Ma
gyarországnak a ’ R észekhez joggá iránt.

(F  o 1 y t  a t á s.)

XII.
Ámbár az 1 (»13- tlikí 5-dik t. czikkely sze

rin t, az 1611 beli baleset okul szolgálván, 
meg volt á llap ítva: miképen Erdély ellen há
ború ne ind íttassék ; mindazáltal M átyás haj
landó le tt volna a ’ Báthori Gábor’ helyébe 
megválasztott Bethlen Gábor ellen hadat kez
deni. Azonban M agyarországnak a’ linczi 
gyűlésbe küldött követei kívánták az t: mi 
szerint Erdély az annyiszor biztosított válasz
tási jogában sértetlenül hagyassák meg (Fess- 
ler 7. k. 711. 1.). így  nyitta ték  m eg 1615-ben 
azon alkudozás, melly mind a’ k é t rész’ biz
tosai által aláíratván  nagyszombatinak ne
veztetett ( Katona 29-dik k. 583. 1.); de elvi
leg a ’ B áthori Gáborral le tt  szerződéseken 
változtatás nem e s e t t ; m ert a ’ mit Kölcsey 
a’ Vázl. V. sz. felhoz a’ R észeket ille tő leg , 
nem egyéb, mint az Edély’ Részekkezi jo g á
nak m egerősítése; midőn tudni illik a ’ 2-dik 
pontban k ife jez te te tt: hogy Bethlen Gábor

a’ R észeket szintúgy b írja , mint e ldődei; a ’ 
kik mikép bírták leg y en , feleld) felfejtetelt. 
Ezen szerződésnek a ’ 17-dik pont szerint mind 
a ’ két ország által helyben kellett vala hagyat
ni ; de nem hogy a’ kikötött helybenhagyás 
m egtörtént volna, sőt mind a ’ két rész a’ 
bizodalm atlanságnak nyilvánosított jelei kö
zött vált meg egymástól (Fessler 7. k. 714.). 
M iként tö rténhete tt tehá t, hogy a ’ két fél 
között ugyan azon évben és hónapban 10 
nappal később Bécsben a ’ több mint kölcsö
nös bizodalmát tolmácsoló azon szerződés lé
tesült volna, melly szerint Erdélynek és a ’ 
R észeknek visszakapcsoltatása Buda’ vagy 
E ger’ visszafogla 1 taíásátó i fiiggesztetett fel? 
a’ körülm ényekkel bajos egyeztetni. 1790- 
ben a’ polgári dolgok’ elintézése végett M a
gyarország’ rendei által kinevezett biztosság’ 
m unkálatának Erdélyt tárgyazó czikkelyében 
a ’ Kölcsey által a ’ IV. sz. kivonatikép köz
lő it szerződésről említés tétetvén ; több évek
kel ez előtt nem mulattam el a ’ kérdéses 
szerződésnek mind tartalm a felöl, mind pe
dig hitelességének körülményeiről tudako
zódni ; ’s attó l a’ ki épen annak m ásolatját 
b írja , azon értesítést vettem : mi szerint a ’ 
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kérdéses szerződés csupán csak M átyás á l
tal lenne aláírva. M eg is vagyok győződve: 
hogy azon szerződés lé tre  nem jö t t ;  annyi
val is inkább : minthogy a z ,  sem az 1617. 
julius’ 3-án Nagyszombatban költben, melly 
szerint az ugyanott 1615ben készült helyben
hagyott , sem az 1620. januarius’ 16-dikán 
költ bécsiben, melly által a ’ különböző idők
ben Bethlen Gábor és M átyás között kötött 
szerződéseknek törvények közé ik ta tása  
m eghatároztatok, megemlítve nincs. Sőt még 
Ferdinándnak 1620. dec. 10-dikén Bécsben 
kiadott ezen nyilatkozványában i s , mellyben 
a’ Bethlen Gáborral különböző időkben tett 
szerződések elősoroltattak, nem érdekelte
tek . Holott, ha azon nevezetes egyezkedés 
létezett volna, azon nyilatkozványban, melly- 
nek tartalm a szerint Bethlen Gábornak a’ 
kölcsönös kötések’ ellenére elkövetteknek ál
lított tétem ényei közre té te ttek  , királylyá 
le tt választása m egsem m isíttetett, annak el
titkolásával B ethlent kímélni ok nem vala (az 
1617. és 1620-diki szerződések az 1620-beli 
nyilatkozványnyal együtt olvashatók Pray. 
P r in c ip a ls  Gabr. Bethlen 1. k. 31. 115. 217- 
].). Neveli a ’ kétséget azon körülmény is , 
mi szerint a r r a , azon alkalom m al, midőn Err 
dély az I. Leopold’ védelm ét elfogadta, sem
minemű hivatkozás nem történt. Holott Bu
da már akkor a ’ Leopold’ birtokában vala. 
Nem helytelen k ív án a t, h o g y , midőn illy fon
tos szerződésre hivatkozás leen d , liitelessé- 
génék körülm ényei el ne mellöztessenek. 
M ert bár melly kívánatos legyen is valamelly 
szerződés tartalm ára nézve , kétségen kívül 
v a n : hogy csak azon adatok soroltathatnak 
a’ napfény világosságnak közé, mellyek a ’ 
kölcsönös m egegyezésnek nyilvános jeleivel 
dicsekednek. Ha a’ commentariusra nem szo- 
rultnak állított alap rom lik , annak feltételei 
létezőknek nem tekintethetvén , az azokból 
m erített következtetéseknek is omlani kell.

A’ felebb em lített 1617-beli szerződés ál
tal a ’ ha táro k , lígy a’ mint azok a’ Báthori 
Zsigmond’ békességes birtoka’ korában valá- 
n ak , m egism ertetvén, ezen kifejezésből is 
észrevelietni, miképen Rudolf’ idejében a ’ R é
szeknek M agyarországhozi b írása békessé- 
aesnek nem nézetett. Ezen szerződésnek al
kalm ával toldalékképen 10 pontban feljegy
zett, és inkább egyeseket, mint pedig a ’ két 
országot általánosan tárgyazó panaszok (Ka

tona 29-dik k. 583. 1.) 1619. martins’ 26-dikán 
N agykárolyban, a ’ mint a ’ Vázl. V. sz. em- 
líttetik, miképen igazíttattak  el ? nem ide ta r
tozik. Az pedig tudva van , hogy az 1620. 
jan . 16-dikán költ szerződés, mellynél fogva 
Bethlen G ábornak, Szatlunár, Szabolcs, B e
regi», ügocsa megyék örökösen, ezek felett 
9 megye ideiglen enged te ttek , nem te lje
sü lh e te tt, mivel a ’ fe lté telnek, melly a ’ há
borúnak m egszüntetésében á l lo t t , Bethlen 
Gábor’ részéről elég nem té te te tt (Pray Princ. 
G. B. 1. k. 108. 1. Katona 30. k. 549. 1.). ’S 
ha szinte azon szerződés teljesedésbe mehe
te tt volna is, reá  nem ép íth e tn i; m ert m ár 
lá ttu k , miképen Bocskainak is ugyan azon 4 
megye örökösen adatván , akkor is Erdély 
és a ’ Részek m egkülönböztetve valának. Hogy 
az 1020-beli szerződésnek következése nem 
le t t ,  bizonyítja az 1622-diki nikolsburgi bé
ke (P ra y  Princ. G. B. 1. k. 241.1.; Katona 
30. k. 709.1.), niellynek 17-dik pontja szerint 
a ’ felebb örökösen engedett 4 megye más 
hárommal együtt csak ideiglen adattak. 37 
pontokból áll ezen nevezetes békekötés, min
den kölcsönös követelések abban elhatároz
ta ttak , de a ’ nagyszombati szerződésekről, 
mellyeknek pedig törvénykönyvbe kellető ik 
ta tása  egyik feltételök vala, m ég csak em
lítés sem tétetett. ’S a’ mi kiilönösb, Ma
gyarország nem arról kért biztosítást, mi sze
rint Erdély és a ’ Részek a ’ koronától el ne 
idegen íttessenek , hanem a’ 25-dik pont’ te l
jesítéséü l a ’ fejedelemségnek arra  kellett 
m agát kö telezn i, hogy az ideiglen engedett 
7 m egyéhez , Bethlen G ábor’ halála u tá n , 
semmi nemű jogot nem követelend. Ezen bé
k e , ugyan 1622-ben a’ 29-dik czikkely sze
rin t országosan helyben hagyatván , a ’ feje
delemség által is ,  ugyan azon évnek május’ 
elsőjén tarto tt gyűlés’ alkalmával a ’ kívánt 
biztosítás m egadatott. Az 1624. és 26-diki, 
valam int szinte I. Rákóczival 1631. és 1633- 
ban költ békekötések által sem változtattak 
meg az 1622-dikinek elvei (Katona 31. k. 49. 
277. 4S6.11. P ray  Hist. Reg. Hung. 3. R. 330. 
1.); sőt ugyan I. R ákóczinak, az 1645ben 
kötött béke szerin t, melly az 1647beli 32dik 
czikkely á lta l több többpontjaira nézve meg- 
törvényesíttetett (Katona 31. k. 331. 1.) a’ 
Bethlennek ideiglen engedett, de az ő halá
lával visszaszállott 7 m egye a’ másodszor 
is országosan kért és a ’ fejedelem ség által
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m egadott "biztosítás’ következésében ideiglen 
általengedtettek .

M eg kell i t t  jegyezni: hogy M agyaror
szág  az ideiglen Erdélyhez engedett 7 me
gyét mind B ethlennek, mind pedig R ákó
czinak halálokkal v isszavevén , a ’ R észeket 
nem hogy v isszakérte , avvagy azok iránti 
jogának  fenntartása végett bár óvást te tt  
volna ( P ray Princ. G. B. 2. k. 220. 1. Katona 
31. k. 588. 1.), sőt az 1638beli 41-dik t. czik- 
kelynek ezen szavai szerin t: „In  vicinio Ma- 
ramaros comitatu T ransylvaniae“ a ’ nevezett 
m egyének Erdélyhez örükségképeni tartozá
sát megismerte. A’ rendszerinti vám ok, liar- 
minczadok is az 1655beli 42. és 83-dik törv- 
czikkelyek szerint a ’ Részeknek M agyaror
szág felől fekvő szélein vétetvén kölcsönö
sen.

XIII.
M indenkinek kötése törvénye lévén, azon 

fe ltételt: hogy Erdély és a ’ Részek a’ koro
nától el ne idegeníttessenek , hanem állapot- 
jokban m egtartassanak , a ’ fejedelemséget 
kötelező törvénynek ta rto m ; de egyszers
mind olly határvonalnak, mellyen a ’ koroná
nak átlépni joga nincs. Ugyanis a’ koroná
nak azon hatósága , melly volt a’ mohácsi 
nap e lő tt, Erdélyre és a’ R észekre nézve 
m egszűnt, még pedig tettlegesen megszűnt 
elébb akkor, midőn a ’ választás felett meg 
nem egyezők kétfelé szakadtak , későbben , 
midőn az egyesülteket a ’ korona a ’ kül ha
talom ellen védeni képes nem lévén Erdély
nek és a ’ R észeknek, önvédelmök’ és m eg
tartások’ tekintetéből, a ’ kétfelé szakadásnak 
a ’ török által biztositott állapotjára vissza
térn iük  kelletjí Kölcsönös egyesség’ u t
já n ,  ’s következve törvényesen ak k o r, mi
dőn a ’ külön vált fejedelem ség által gyakor
latba vett autonómia ’s je lesen  annak legki
tűnőbb hatósága a ’ választási jo g ,  kétség  
alá nem hozható szerződések szerin t, nem
csak m egism ertetett, sőt biztosíttatott. Melly, 
hogy a ’ korona’ felsősége a la tt adatott ’s i- 
deiglen érte te tt volna, még a ’ spirai 1571. és 
bécsi 1615-diki szerződések után is csak a- 
zon esetben lehetne állítan i, ha azok kérdés 
a la tt nem lennének; de akkor is a z t:  hogy 
a ’ kérdéses szerződések azon értelemben el 
is fogadtattak volna, bebizonyítani nem le
het. M ár pedig a ’ szerződéseknek alapja 
a’ kölcsönös egyesség.

Nem alattvalója, hanem szövetséges tár* 
sa volt a ’ fejedelemség a ’ királyságnak. A’ 
többek között nyilvánvalóvá teszi ezt; a ’ma
gyar királyok’ föltételeinek 12-dik pontja, 
mellynek tartalm a szerint a ’ királyok az Er- 
délylyel kötött szövetségeket fenntartani kö- 
teleztettek. ’S mint szövetséges társak, hogy 
egymásnak föltételeket szabtak, az a ’ szö
vetségek’ természetéből foly. Valljon Ném et
országnak szövetséges fejedelmei azért, m ert 
a ’ közérdeket felölelő szövetség’ pontjait meg
tartan i kö telesek, nem függetlenek-e egy
másra nézve? Valljon a ’ fejedelemség mind 
a’ mellett is ,  hogy m agát a ’ koronától vég
képen elszakasztani nem kívánta, nem igye
kezett-e autonómiáját fenntartani? Az igaz, 
hogy függetlenségi háborút nem foly tato tt, 
de folytatott ollyant, mire nézve M agyaror
szággal közös érdek kívánta az t, hogy füg
getlen legyen; ’s épen azon érdek vala az a ’ 
hatalmas rugó , minél fogva a ’ fejedelemség 
függetlensége’ kivívásában M agyarország á l
tal nem hogy gáto ltato tt volna, ső t párto l- 
tatott. A’ mint felebb Bocskai’ időszakában 
láttuk. ’S annál fogva a’ R észek is a ’ nem 
zeti fejedelmek a la tt, a ’ hatóság’ és vissza
kapcsolás’ szem pontjából, Erdélytől nemhogy 
m egkülönböztettek volna , sőt az 1613beli 5- 
dik t. czikkely szerint ők is , szintúgy mint 
E rdély , felszóllíttattak azon szerződésnek 
m egerősítésére, mellynek 4-dik pontja a’ töb
bek között ezeket mondja: „Prout e conver- 
so Sacratissim a sua Reaque M ajestas ejusque 
successores legitimi Reges H ungáriáé et re - 
gnum necessitate requiren te, ipsi P rineipi 
Bathoreo, ejusque successorilms legitimig P rin- 
cibus Transylvaniae, Partibusque Hungáriáé 
eidem sub jectis , contra omnes eorum hostes 
similiter auxiliabuntur, atque Transylvaniain 
et P artes  H ungáriáé eidem subjectas in suo 
P rincipatu , Dominio, ju rib u s, privilegiis e t 
aliis ad eum spectantibus conservabunt, nec 
palam v. occulte quidquam contrarium facient, 
aut per alios fieri patientur“ . A’ felhozott 
czikkelyből világos, miképen Erdély és a ’ 
Részek, mint együttvéve fejedelem ség, nem
csak ju sa ik ra , k iváltságaik ra , hanem biro- 
dalmokra nézve is biztosíttattak, Bátran le 
hete tt tehát az 1613-diki szerződésből követ
keztetnem az t: hogy a’ Részek Erdélytől nin
csenek megkülönböztetve. ’S miután a ’ te tt
legesen különvált fejedelem ségnek szabad 
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választási jogra M agyarország által is ugyan 
ott b iztosíttatott; bátran leh e te tt következ
tetnem  azt is :  hogy a ’ fejedelem ség’ függet
lensége megism ertetett. Az elősorolt adatok’ 
egybevetése után m eggyőződhetni tovább az 
irán t is : hogy midőn az 1613-diki szerző
d és t, a ’ Vázl. III. sz. előadott vélem ényem ’ 
alapjáál tettem , abból valami o llyat, mi nincs, 
nem bizonyítottam, ki sem kaptam azt a’ tö r
ténetek’ rendéből, mivel az a’ fejedelem ség’ 
függetlenségét illetőleg a ’ Bocskai’ idejében 
te tt  egyezkedéseknek, valamint szinte az 
1608.1610. és 1611-beli szerződéseknek csak 
viszhangja vo lt, a ’ későbbiek pedig azon 
szerződést nem hogy m egváltoztatták volna , 
sőt [tettlegesen m egerősítették: hanem olly 
adatot kívántam  használni, melly nem titko 
san költ, nem is folyt miatta vér, mint 1594- 
b e n , hanem a ’ nagyobb testvér’ m egegyezé
sével iktattatott, a’ kisebb testvér által, a’ fe
jedelem séget kötelező törvények’ sorába. E- 
zeknél fogva valamíg Erdély és a’ R észek , 
mint fejedelem ség együtt fennállanak , mind
addig a’ koronára nézve, ezen szempontból 
sérelem nem követe lte thetik ; melly lenne ak
ko r, midőn Erdély és a ’ R észek egymástól 
vagy elszakasztatnának, vagy együtt idegen 
országhoz kebelesíttetnének. Mint például: 
ha a ’ fejedelemség a’ római birodalom’ s ta 
tusai közé' felvétetése irán t I. Leopold’ i- 
dejében te tt ajánlatot elfogadta volna (Cserei 
M ihály kézirat. 246. 1.).

Akármelly ország, cziineztessék az csá
szárságnak , k irályságnak , fejedelemségnek
v. köztársaságnak , a ’ iliplomatia’ mezején 
független leszen , mihelyt azt a’ több sta tu 
sok ollyannak lenni elismerik. M ár pedig a ’ 
fejedelem séget nem csak M agysrország, ha
nem több statusok is függetlennek lenni el
ism erték , midőn vele szövetkezni nem ké
telkedtek (K atona 32. k. 328. 337. 11.). Sőt 
Európának csaknem minden fejedelm ei, a ’ hi
res vestfáliai béke’alkalmával (1648. oct. 24- 
dikén) Erdélynek fejedelmét a’ szövetsége
sek’ sorában úgy em lítették meg, mint egyez
kedő felet. Nem is ok nélkül, mert a’ feje
delemség, mind kül- mind bel ügyeire nézve, 
autonómiájának teljes gyakorlatában volt. 
Mind ezek után kérdeni bátor vagyok, hogy 
a’ fejedelem ségnek, mint előbb egyenetlen
ség m iatt, később önfentartása’ tekintetéből 
különvált a’ szerződések által megismert ön

állású országnak , függetlenségi jogot tulaj
donító állításom  m erész volt-e? A’ fejede
lemség a’ töröknek évenként adót miképen 
fize te tt, tudva v a n ; de nem fizettek-e hatal
masabb országok is néha néha? az is tudva 
van , hogy a’ fejedelmek nem ritkán a ’ sul- 
tánok’ önkényétől függőitek; de kérdem , 
nem voltak-e a ’ német császárok sokáig is kül 
hatalom alá vetve ? hivatkozom a ’ IV. Henrik* 
idejére. Egyébiránt, hogy egy statusnak fü g 
getlensége nem népének p arány isága , sem 
birodalmának kiterjedése után m ére tik , azt 
a ’ földabroszok ’s azokat m agyarázó sta tis- 
cai leírások igazolják.

XIV.
II. Rákóczinak nagyravágyása m ia tt , a ’ 

fejedelem ség azon political fontosságát, mely- 
lyel az előtt b írt, elvesztette ugyan ; de a ’ 
bekövetkezett szerencsétlenségek’ közepette 
is , függetlensége kérdésbe nem hozatott. 
Nem olly ada tokbó l, mint a ’ P . Dunod á lta l 
1684-ben hozott, de el nem fogadott pontok 
valának, merítem következtetéseim et, hanem 
kölcsönös egyesség szerint kőitekből: mely- 
lyek között je les az 1686. jun. 28-dikán költ 
és mind I. Leopold’ mind pedig Apafi’ bizto
sai által a lá irt bécsi eg y e zés ; mellyből vi
lág o s, hogy nem egyéb, mint szövetség volt, 
mire a’ fejedelemség hajlott. A’ fejedelem
ségnek függetlenségére nézve a’ 3-dik pont
nak előszavai ezek lév én : „Transylvania et 
partibus H ungáriáé Transylvaniae annexis, 
intra veres suos term inos, dominus Prineeps 
et Status eo quo hactenus ju ré  gaudeant et 
fruantur“ a’ 7-dik pont ezen szavakkal vég
ződvén: „P ost eorinn (é rtve  a ’ két Apafit) 
fata libera maneat penes Transylvaniae s ta 
tus juxta eorum ju ra  electio (Szász sylloge 
12. 13. II.), A’ lotharingiai herczeggel 1687. 
oct. 27-kén kőit egyeződés is a’ szövetség’ 
következm énye vala, a’ Részekre nézve ezek 
köttetvén k i: „E contra exprhnittir liisce Cla
ris ten n in is , quaecunque tam in pecuniaria 
quam in victualium natural! administrationis 
summa, prohoc hybernio praesenti tractatu  
conventa sunt, ad solam Transylvaniam non 
verő partes Hungáriáé eidem annexas exten- 
dantur, u tp o te : quae pio hoc hybernio Tran
sylvaniae nihil contribuent irt summám, nec 
vicissim Transylvania illis partibus, séd se
paratum habebunt dispositionem , hac tarnen 
expressa conditione, ne liaec quartiriorum se-

X
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paratio ullam ditionis aut jurisilictionis cu- 
juscunque separationein iuducere au t juribus 
transylvanicis praejudicare possit“ (Szász syl!. 
28. I.). Ezen időtől fogva a’ Részek az adó
rendelkezési tárgyban miként kerültek a’ ma
gyarországi hatóság  a lá , ’s annálfogva kö
vetek az adó mennyiséire’ m egállítása végett 
ollykor ollykor miképen jelen tek  meg a ’ ma
gyarországi gyűléseken, tudva van: valamint 
az is :  hogy 1732. dec. 31-dikén költ udvari 
határozatnál fogva azon törvényhatóságok, 
mellyek jelen leg  M agyarország által köve
t e l t e l e k  az adóköriilti hatóságra nézve is a’ 
fejedelem séghez visszakebelesíttettek, a’ töb
bi pedig a ’ fejedelemségtől e lszakaszta tván , 
minden tekintetben M agyarországhoz kap
csoltattak.

Az 1688. máj. 9-kén költ nyilatkozvány , 
mellyet K ölcsey kivonatkép közöl, ha figye
lemmel m egolvastatik , észre vehetni: miké- 
pen annak tartalma szerint a’ fejedelemség 
csupán csak protectort változtato tt, ugyanis, 
a ’ török védelemről lemondván I. Leopoldnak 
és az 1687-diki pozsonyi diaeta’ végzései sze
rint következőinek mint m agyar királyoknak 
ad ta védelmük alá  magát, melly fontos és az 
egészet vezérlő szó , védelem (proteclio) a ’ 
K ölcsey által közlőit kivonatból kim aradott, 
ugyan ott a’ lotharingiai herczeggel tett egye
zés, melly szerint a ’ fejedelemségnek független
sége biztosítva vala, helyben hagyatván. Kö
vetkezőleg a’ kormányozónak adott és kivo- 
uatilag a ’ Kölcsey által közlött utasítványból 
vett postliminionak több erőt nem tulajdonít
hatni , mint a’ mennyit az 1688-beli nyilat- 
kozványból meríteni le h e t ; a ’ mellyre ugyan 
az alkalommal hivatkozás is tétetett.

Caraffának 1688. junius’ 1-én átadott 13 
pontoknak is másodikában a ’ szabad válasz
tási jo g  fenntartatván , a ’ 4-dikben világos 
szavakkal k ik ö tte te tt: „Negue termini regni 
mimiantur“ . Illy feltételek’ következésében 
vállalta fel I. Leopold az 1688. jun. 17-dikén 
költ k. leírása szerint a’ fejedelemségnek vé
delmét (Szász syll. 25. 51. 11.). Illy tartalm ú 
kölcsönös szerződésekre állap ítta to tt a ’ leo- 
poldi kütéslevél. Nem lehet tehát itt vissza
vételről s z ó ; melly kifejezést Kölcsey nem 
egyszer használt, hanem önkénytes egyes
ségrő l, mellynek önkénytessége az 1792beli 
2 d ik 't. czikkely szerint is ünnepélyesen el 
van ismerve.

I la  Kölcsey megfontolja az elébb felho
zott szerződéseket, mellyek szerint a’ R é
szekre nézve a ’ fejedelem ség által ismételve 
te tt óvások m indannyiszor b iztosítta ttak ; me
gint azon körülm ényt, hogy a ’ leopoldi kö
tés-levél szintúgy a ’ Részeknek mint Erdély
nek befolyásával készült és fogadtatott e l ; 
a ’ mint az 1691-diki végzések, jelesen a’ 21- 
dik t. czikkely, igazolják  (Szász syll. 79. 81. 
11.); ha megfontolja a ’ leopoldi kötéslevélnek 
a’ R észeket semmi tekintetben ki nem záró 
IS p o n tja it; ’s kivált megolvasta a ’ 3dikpont- 
ban a’ fejedelem ségnek m egerősített Appro- 
bata  és compilata Constitutiók ezim ala tt költ 
’s azután hozott tö rvényeit, mellyek a ’ R é
szeket is szintúgy mint Erdélyt tá rg y azzák , 
az A. c. 3. r. 4. t. 7. czikkelyében olvasható 
ezen kifejezés szerin t: ,,a’ partiumbeli me
gy ék  azon egy birodalom, törvény és szabad
sá g  a la tt lévén“ ; ha meggondolja a’ kötés- 
lev é l’ 4. és 5-dik pontjait, mellyek szerint 
a ’ köz igazga tás’ tárgyaira nézve az ősi gya
korlat és rendszer hagyattak  h e ly b en ; ha 
m egfontolja végre azon százados gyakorla
to t, melly szerint az austriai uralkodó ház
ból következett fejedelmek a’ leopoldi kö tés
levélnek m egtartása iránt nemcsak E rdély t, 
hanem a’ R észeket is ünnepélyesen biztosí
tani el nem m ulatták ; a ’ leopoldi kö tés’ 2-d. 
pontjára hivatkozást egy kevéssé feszíte tt, 
de jó l nem irányzott buzgóság’ következmé
nyének nem fogja tulajdonítani; ső t ön kö
vetkeztetését t. i. hogy a ’ Részek csak az a- 
dományok’ biztosítása’ tekintetéből foglaltat
ván a ’ kötés levélbe, egyebekre nézve kire
kesztve lennének, találandja egy kevéssé fe
szítettnek. mí. Horváth István.

(Vége kövelkeaik.)

/ I ’ g á l y á v á  b .

Magyar föld a’ hazám 
Oh égi gondolat!
Azon születtem én 
Zsúpos födél alatt.

Érezni'nem Hideg, 
Tokéletemre vas;
Fon úsztak képzetim,
Mint a’ királyi sas.

Egy csillag tűnt elő,
Velem bámulta sok :
Láttam szelíd tüzét,
’S máskép’ miként azok.
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Vérrel sugározék;
Nyomábaa földi fo lt;
A’ sziíinimádta fény —
A’ hit’ világa volt.

A’ vészthozott világ 
Élénken ragyogott;
’S utána hány szemek 
Kényben ragyogtak ott!

Rabul kárhoztam én —
Örökre gályarab,
Hol zúgó tengeren 
Halállal int a’ hab.

Ah elmaradt a’ nö —
Keblén függ magzatom;
Őket, a’ fényt többé,
’S a’ hont nem láthatom.

De látok szebb hazát ,
Hol tartós a’ tavasz;
Azon túl csillagot,
Az üdv’ világa a z !

Ott feltalál a’ nő',
Meglátom gyermekem’ :
Ha nyílsz meg óh gyönyör’ 
Hazája énnekem.

Sárost/.

Egy jelenet leorun'kbál.
j

Et ma naissance fut le  premier 
de ines malheurs.

R o u s s e a u .

Poncy grófné Nelli leányával az ablak
nál ü l t ;  Blé ezredes a ’ grófnő’ jeg y ese , e- 
lőttök álla. — .Kérem Móricz — szóla Nelli, 
Szemeivel szavait igazolva — tegyen m ár va
laha eleget kíváncsiságunknak, ’s olvassa fel 
reg én y é t, mellyet az én életemből venni 
igére*.

„D e én Nellim’ olly ígére té t bírom, melly- 
nek az enyémet szükségkép meg kell előz
nie.“

,’S mi volna az?‘
„A* kisasszony nekem szerelm ét bizonyos 

és csalliatlan jeléve l akará lanusíln i, — ’s 
nekem okaim vannak azt bevárni.“

.Hallgasson ön , háladatlan ember . . . . !  
nem vagyok-e jegyese ? nem kap-e tőlem 
mindennap csókot, mellyet olly hévvel vesz, 
mint én szemérmem’ daczára nyújtom?*

„H a tudná Nelli, mi sok függ ennek va
lóságától! — de én szűnöm k é tk ed n i, m ert 
nagysád előttem van , ’s mint montlá sze ret,

pedig mi egyéb kényszerítlietné Nellim et e- 
zen vallom ásra, mint szíve“ .

,Most én is jó  vagyok — szóla felugor
va N e lli, borús arcza hirtelen örömre derül
ve — de m ost, úgy-e b á r , elolvassa reg é
nyét?*

— Az ezredes még mindig határozatlan  
álla. Ő m ár túl élte azon k o rt, mellyben ha
sonló eszközökhez nyúlunk, hogy a’ leányt 
erősben Iánczoljuk le magunkhoz. Úgy lá t- 
szék , mintha fontos ok ta rtó z ta tn á , majd is
mét ingerelné regénye’ felolvasására. Vég
re  zsebébe nyúlt ’s egy irományt vont elő. 
— Nelli örömében felsikoltott; az ezredes szé
k e t vön ’s olvasa.

.M ielőtt elkezdené, mondja meg csak , 
az újabb korból való-e ?*

„ E z , k isasszony , egy férfi’ szellemi éle
te !“

.Férfi’ szellemi élete ? . . . .  n o , csak ol
vassa!*

„G yerm ek valék — így íra  egykori b a 
rátom — ’s már akkor hév ’s virgonezság á l
tal kitűntem  többi társaim  közül; — ifjú le- 
vék, ’s még most is képzetemben van, meny
nyire megváltozott előttem e’ szép világ. A’ 
mint szeretheti ifjúi kebel tá rg y á t szerelm é
nek : úgy szereiéin ’s vonszódám a ’ világhoz, 
az emberiséghez. Nem volt senkim , a ’ ki 
agyainsziilte eszméit k ife jte tte , nem esbítette 
vo lna; m agány lön legkedvesebb társam , —r 
’s én csakham ar a’ legtúlzóbb ábrándozó le- 
vék. Ezentúl mindent képzetem re b izék , ha 
kietlen jövendőin elkomorított, képzelődésem' 
szárnyain keresztül lebegtem  minden akadá
lyon ’s én ott boldog valék. — Ifjúságom’ de
lével azonban, habár tisztán nem gondolkod- 
liatám , némi hiány érezteté  velem mind in
kább boldogságom’ ’s önelégedésem ’ nagy 
tökéletlenségét. P élda vezetett a r r a , mire 
zavart elmém képtelen vala tanítani. Igen! 
én kezdém érezn i, hogy van ’s áll v iszony, 
melly a ’ legneinesb, legszentebb k ö te lék , 
melly valakit e’ földhöz kapcso lha t, ’s ez a ’ 
hazaszeretet. Képzelődésem itt m ár könnyí- 
te  ra jtam , ’s én felfogám , hogy egy tá rsa 
ság ’ boldogsága, fokonkénti haladása ’s mű
velődése feledteti aránylag ugyanazon tá r
saságban lakozó egyesek’ boldogtalanságát. 
M ert valljon én nem vagyok-e boldog, hogy 
egy örök egésznek boldogságában részt ve
hetek ? — E’ gondolat fö le lev en íte tt, de vizs-
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Qrálóilásom szinte kétségbeesésig  v i t t— : ne
kem néni vala hazám , m e r t  é n  s z ü l e t é 
s e m m e l  k e z d é m  m e g  b a l e s e t e m ’ s o 
r á t ___ “

,Ez öntörténete kérdé Nelli.
„Érzi-e ezt valaki olly mélyen, mint én : 

nem vala h azám ! A’ nép’ legaljasbika örül
het ’s kevélykedik nem zete’ haladásával ’s 
elő tte minden szikrája a ’ tehetőségnek láng-, 
mi m elleit melegfedik; nekem hazátlannak 
nem vala szabad örülnöm. ’S ha gondolko- 
dám és kérdem önmagámtól, mért van ez így, 
mért nincs nekem hazám ; ha álmatlan éjje
leken át e’ gondolat’ furdalása nyugodni nem 
h a g y a , — 's én ráfelelni nem tildék : oh ek
kor mondhatlan , ism eretlen érzet gyúlaclt 
fel keblem ben, melly agyam at k iszárítá , ’s 
tovább gondolkodni nem tudék. — — Majd 
kéréséin önfeleim’ tá rs a s á g á t , — ’s mit le- 
lék  ? C sordát! melly elvakulva minden iránt, 
m eghidegítni akará bennem e’ tű z -k e b e lt;  
melly károm lá a ’ terem tést, hogy őt tönkre 
ju tta tá , átkozá az em beriséget, melly büsz
ke önérzetében, őket, embereket tapodja. Ha 
én ezen em bereket máskép lelem , úgy a’ 
mint azt képzetem su g a lta , ’s nem illy nyo
morultan ’s tehetetlen: akkor, jó l érzem , én 
szinte olly nyomorulttá v á ló k ; de épen ezen 
nyomorúságban való letörpiilés egyenesíte 
föl, ’s ailá öntudatom’ vissza. — Én tanulni 
kezilék. Újra felderült bennem a’ rem ény, 
hízelgő álmaimmal, ’s én izzadva fekvém le, 
hogy új erővel ébredjek. Egy év múlt e l , 
egyes esetekről, mint múló gyötrelm ekről, 
em lítést sem akarok tenni — ’s én próbaté- 
teimet valék leteendő. Elfogóilva léptem a’
terem be ........nem akarok egyebet mondani:
én m egbuktam .------- M ég most is hallom a-
zon káröröm et lehellő hahotát, melly kimen
tem et követé. Forró lázba esém , de ebből 
is kiépülék. Más utón kéréséin előmenetem’, 
de visszautasíttatám  , m ert bélyeget ü tö tt
születésem arczoinra........  Ekkor ü tött ki a ’
franczia háború, ’s hazám nak katonákat kel
le előállítani. 'S  é n , ha é rtté  élni nem tu 
dék , halni felette buzgón eltökélém. Itt is 
társaim ’ gúnya valék , tiszteim ólálkodónak 
tekintének ; én megvettetém . . . .

A’ grófné mind inkább lialavány lön.
„Kínokról beszéljek ? minek volna az. 

Em bertársaim  jó l ismerik azokat, — sajnál
nak , de röstek segíteni. — E gy csata’ al

kalmával elfogatám az ellenség tő l, ’s én e ’ 
balitélet nélküli nemzet közt olly boldognak 
érzém magam, miilyennek az előtt soha sem; 
de ennek sem valék tag ja ; idegen, bujdosó
nak tekintém  önmagam. Tehetienségben nem 
akarván m aradni, nálok állék szo lg á la tb a , 
’s kettöztetett iparkodás és ügyekezet által 
20 év után m egtiszteltetésekben részesültem. 
Ekkor béke-idő lév én , látogatni menék ha
zámat ’s itt pillanték meg egy leányt, melly 
pillanattól fogva boldogtalanságom ’ feledéin. 
Az ég jutalm azni kivána ennyi szenvedések 
u tán , ’s lekiildé angyalát. Egészen más em
berré váltam. Lassanként hidegűlö keblem 
ismét lángola, ’s én elszalasztott nem ism ert 
ifjúságom’ éldelém. T uiljá tok-e, hogy szeret 
az ábrándozó? Minden mást feled; ö előtte 
nincs g á t ,  esze mit sem javall, — lelke ör
vény ’s ő maga testesü lt szerelem. Szerél- 
me nem é g e tő , mert ábrándjában azt h isz i, 
hogy sze re tte tik ’s egyébre nem gondol, mást 
nem kíván; lelke nem féltékeny , mert mind 
ezen gyötrelm et képzelődése kizárja köréből. 
Igen! az ábrándozó végpontját akkor éri el', 
midőn valúililag szerettetik. Ezen egy való
diság előtte mindent valóvá varázsol. —■ ’S 
én szerettetém ! — minek mondjuk, hogy a ’ 
term észet szé p , d icső , fe lség es: midőn a’ 
legszebbet, legdicsőbbet, legfönségesbet ne
vezzük term észetnek! — Összekelésiuikben 
kedvesem’ anyja is inegegyezék. A’ tá rsa
ság  együtt v a la , tanúja leendő boldogsá
gunknak. Csak egy h ib ázék , ’s e z : anyáin 
vala.“

Az ezredes folytonos o lvasásánál most 
fe lhagyott, ’s kedvesére tekinte. Ez szóllan 
’s egykedvüleg hallgata. Most újonnan ol
vasáshoz fogott.

„M ost az ajtó nyílék — ’s egy öregség
től m eggörbedt nő vala a ’ küszöbön látható. 
A’ társaság  nevetni kezilé ’s elménczsége’ 
nyilat szóra a’ zavarodott nőre, ki épen visz- 
sza lépendő vala. Ekkor ugrám föl helyem 
ből ’s a ’ távozónak karjaiba omlám, ’s őt a- 
nyának nevezőm. A’ társaság  szem-mereszt- 
ve néze rám , — m ert a ’ n ő , kit anyámnak 
nevezék, zsidónő v a la .......... “

A’ g ró fn é , ki ediligelé nagy figyelemmel 
h a llg a ta , az utósó szóknál összeborzadt, és 
sürgetöleg kéré az ezredest olvasása’ felha
gyására. — Az ezredes engedelmeskeilék ’s 
felálla.
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,,A’ regénynek — úgymond rövid szünet után — 
még nincs vége, ’s ha merem kérn i, nagyságtok ha
tározzák el kimenetét.“

,Én is ?‘ kérdé büszkén mosolygva Nelli. 
„Nagysádat különösen érdekelheti. Képzelje ma

gát a’ leány’ helyzetébe.“
,Mi származása vala a’ nő ?
„Származása na,gysádéhoz hasonló !“
,Tehát grófnő , ’s ön engem kérdhet ?‘
„Kegyed mást szeret ’s azért nehéz az elhatá

rozás; de képzeljen engem is hasonló helyzetben!“
,Legyen a’ mennyire lehetséges, — jóllehet nem 

tudom mire való faggatódzása!‘
„A’ kisasszony engem forrón sze re t, ’s most 

megtudja, hogy én más anyától születtem, hogy en
gem őseim’ vétkeiért, melly nem is vétek, az em
beriség megtagadott — : szeretne-e azontúl is ?“

,Isten mentsen meg!1
„De akkor előbb sem szeretett.“
,De igen !‘
, , ’S most egyszerre ok nélkül szűnik szeretni?“ 
,Hogy szerethetnék zsidót, kitől iszonyodom.1 
,,A’ személytől nem iszonyodék, öt becsűié, mert 

arra érdemes vala, — ’s most a’ névtől retten visz- 
sza ?“

,A’ név utálatos személyt re jt.1 
, , ’S miért utálatos, midőn szerettetik, ’s magát 

arra érdemesítő. ’S a’ természet vagy az emberiség 
lévé őket utálatossá? Bizonynyal ez utóbbi, kinek 
hozzá sem joga, sem felfogása nincs. Isten teremtő 
őket úgy mint minket! úgy imádják őt mint mi.“

,De azt csak megvallja , hogy romlott ’s csalárd
nép.1

„Ez ellenvetés az egész ellen van ’s nem az egy 
ellen , ki tiszta; de akarok erről is szólni. Tehát 
elfajult a’ zsidó nemzet? Fájdalom igaz: ö hideg, 
érzéketlen minden iránt. I)e tudja-e nagysád, hogy 
e ’ népnek, melly mindenekből ki van zárva — neve
lési elvében fekszik vadulni, hogy ön boldogtalansá
gát, semmiségét ne érezze. De én önnek szivéhez 
akarok szólni, ’s nem akarok kérdéseket tenni, melv- 
lyekre felelni nem tudna. Képzelje magát egy zsidó’ 
helyzetébe, azéba, kinek történetét megkezdtem. Lát
tuk , hogy ő neki nem volt pillanatnyi boldogsága, 
nyugalma, mert e’ nagy világban egy lelket nem is
mert, mellyet magáénak mondhata ; ki leginkább az
ért vala boldogtalan, mert érezni tanult ’s szabad 
lelke nem hajolt meg a’ vad szokásnak; — ’s mostő 
egy lélekre ta lá lt, ki mindene, kinek részvevő keb
lébe először életében rakhatá le gondjait, hogy azo
kat örökre feledje: — e’ pillanatot tőle elragadni, 
minden bizodalmát, emberszeretetet így semmiért ki
tépni kebléből, nem voíua-e az ég’ haragját magára 
vonni ?“

,Lenne kereszténynyé!‘
„Kereszténynyé ! Minek? Azon téj , melly táp

lált ’s fölnevelt, sokkal édesebb nekem mint az ide
gen. 'S megátkozzam a z t , hogy magamat boldogla- 
lanítsam? — De feleljen Nellim ! mit mondana, ha 
én is zsidó volnék ?

,Ön különös kezd lenni faggatódzásáva! , melly 
már untat; de hagy a’ pörnek végét szakaszszuk, én 
őszintén megvallom, hogy én önre haragudnám, meg
vetném , ’s boszum iszonyú nagy volna e’ miatti szé
gyenemben , — de félre ez ijesztő képekkel !l

„Tehát kegyed megtagadná szerelmét minden e- 
rőlködés nélkül ?“

, Minden esetre !‘
„Tudja meg tehát — végzé borzasztó hidegség- 

séggel az ezredes — hogy én ama zsidónö’ gyerme
ke és z s i d ó  vagyok!“

— Nelli ájultan rogya össze. — Az ezredesinél 
egyszer ráveté szemeit — eltűnt ’s többé nem vala 
látható. — H a g y  H ite k .

E g y v e l e g .
A* ( n é m e t  t c r n ié s z e t v i z s g á l ó k ’ gyűlései 

évről évre népesebbekké lettek. Az egész intézet 
egyre látszó uevekedésben van. 1822ben az első gyű
lés Lipcsében volt. Csak 15 tagból á l l a ; 1823-ban 
Halléban 34 tag volt jelen, 1824-ben YYürzburgban 
37, — 1825, Frankfurtban (a’ moeuus m.j 88, — 1820, 
Dresdában 115, — 1827, Münchenben 150, — 1828 
Berlinben 458, köztök 195 berlini, — 1829, Hei- 
delbergben 273, — 1830, Hamburgban 412, — (1831— 
ben a’ cholera gátlá az összejövetelt.) 1832, Mécsben 
402, köztök 220 bécsi, — Í833 , Boroszlóban 273, 
— 1834 , Stuttgartban 540, — 1835, Bonnban 484. 
•— 1836, Jenában 370, — 1837, Prágában 373, és 
1838ban Freihurgban 534, köztök 54 franczia és 72 
schweizi. Azon kötelék, melly illyen módon a' leg
különbözőbb nemzetbeli férfiak által szövetik, csak 
a legjobb hatású lehet a’ kölcsönös elismerés, szel
lemi buzditás és tudományos előmenetelre nézve.

Ifi  rí v  e s z e  t.
Vas«m iezi K á r o l y  gróf által készített topo- 

graphiai földabrosza Buda-Pest’ városainak, mellynek 
három első metszeteiről több bel- és külföldi lapok 
dicsérettel szólották, végre teljesen elkészült. Az e- 
gész — mellyröl szépnél ’s dicséretesnél egyebet nem 
mondhatni — ö nagy angol-regalra nyomott metszet
ből á l l , mellyekuek két tejét igen választékos ízlésű 
pompás czímlupok teszik, díszítvék Magyarország’ 
minden megyéinek czímereikkel, valamint azon mae- 
cenásokéval i s , kik a’ művésznek ezen fáradhatlan 
bnzgólkodással és a ’ legóhajtoltabb sikerrel kivitt 
munkáját előfizetés által gyámolították. Azon díszes 
nevek közöt t ,  mellyekuek a’ munka ajánifatott, csak 
kettőt látunk nem honit: a’ inccai uralkodó hercze- 
gét t. i. ’s W urfenberg Sándor ő magasságáét; a’ 
iöbbi mind hazánk’ nagyobb családainak ivadékai. 
A’ más négy lap’ közepét Pest’ és Buda’ váro
sainak nagy pontossággal kivitt topographiai alapraj
zai teszik, körözvék a’ két város’ regényesb vidékei, 
jelesb piaczai, ulczái ’s palotái’ gyönyörű rajzaikkal. 
Érdekessé teszi e’ körzetet még az i s , hogy a’ szép 
Pestnek, némelly még nem létező de már tervben le
vő jelesb épületei is már díszítik azt, u. in. a’ n e m
z e t i  m u s e u m ,  a ’ javaslóit h a r m i n c z a d ,  a’ J ó- 
z s e f p i a c z  a’ régi harminczad nélkül, az új V o- 
d í a n e r  h á z  stb. Az egészről mondhatni, hogy fé
nyes, és sok tekintetben érdekes munka,  ’s hogy a’ 
művészet-kcdvellő honfiak, kik azt számukra meg- 
szerzendik , nemcsak egy igen honi érdekű munkát, 
hanem azon kívül még szobáiknak egy igen szép la l- 
éket szerzeiidenek.

A’ porosz , bajor és wiirtembergi királyok nagy 
kegyességgel fogadák e’ kiadást, ’s a’ lelkes g ró f 
fáradozásait fejedelmi ajándékokat kísérő kegyes kéz
irataikkal is jutalmazák. Most, mint halljuk, leg
felsőbb intézkedés’ következésében Pozsony és Linz’ 
városait szándékozik hasonló végre felvenni, és köz
re bocsátani. Óhajtjuk, hogy ezen épen olly érdekes 
mint pompás kivitelű munka, melly itt Pestén, Kili
án' könyvkereskedésében megrendelhető, teljes mér
tékben érdemlett méitányoltatásra találjon mind a’ két 
magyar lioubau. ü*. i t -  JL.

Az A th cn a eu m b ó ] h e te n k é n t k é lsse r  . ú g y m in t csü tö rtö k ö n  és v a s á r n a p ,  je len ik  meg egy egy IV ; tá r s á b ó l ,  a* k ig y e lm ező b ö l, m inden  
k ed d e n  egy ív . A ra  a ’ k e ttő n ek  h elyben  k ih o rd á ss a l , 5 f t. e p . ; p o s tán  , n y o m ta to t t  b o ríté k  a la tt 5 f t . 48 k r. c p . K rn e g y e d e u k é n t is  v á l th a tn i 

p é ld án y t 2  f. 3 0  éa p o s tán  3  f to n . K iad ó  h iv a ta l P e s te n , Z ö ld fa  u tc z a ,  a 6 7 . saáur.

SiyemaUk Ilndún, a' magyar királyi egyetem' betűivel.



t u d o m á n y o k ; é s  s z é p m ü v é s z e t e k ’ t á r a .
Kiadd szerkesztők i

S C H E D E L ,  V O R  Ö S 9 IA R  T  Y  ,  szerkesztő tár« : R A J Z A ,
-----  — g r  m áso d ik . á r .  — ■

TVnsoilik f é l é v .  Pest, december’ 23. 1838. 52. széni.

Tartalom: Erűűlyi szózat a’ két magyar haza’ egyesülése iránt. Vége (K. Tlorváth István). — Az aristo- 
eratiárnl. Ernncziából (Fábián Gábor). — A’ vén hegedűs (Kazinczy Gábor). — Egyveleg.

Krtlélifi .szózat
a’ két magyar haza’ egyesülése 's la>  
gyarországnak a’ Készekliez joga iránt.

( V é g e . )

XV.
A’ fennebbiekből észrevehetni, miképen 

a’ Ieopolili kötésiévé!, melly a ’ mennyiben az 
újabb törvények által meg- nem változta to tt, 
je lenleg a’ fejedelemség-’ chartájának tekintet
hetik , kezdetben a ’ m agyar király á lta l, a* 
fejedelem ség’ függetlenségét biztosító védlevél 
gyanánt ad a to tt, és a ’ rendek által is úgy fo
gadtatott e l ; ezt mutatják előszavai is, inely- 
lyekre rövidségnek okáért hivatkozott. (Szász 
syll. 67. 1.) A’ törvényeknek szentül fenntar
tása ’ tekintetéből nem adatott által a ’ kor
m ány, a ’ még 1681ban m egválasztott, de a ’ 
törvény által m eghatározott 20. évi kort nem 
ért Apafinak, azalatt 18 pont állapíttatván 
meg. A rró l, hogy Leopold a ’ kiskorú Apafi’ 
fejedelem ségének törvényességét tudta, ’s őt 
jog  szerint elmellőzni nem is akarta legyen. 
Kölcseyt meggyőzheti azon körülm ény, mi
szerint Leopold Apafival későbben egyességre 
lépett. (Benkő Hist. Trans. 1. k. 314. 1.) Va

lamint szintén következői is a’ választási jo 
got mind addig elenyészettnek nem tekintették, 
míg az ünnepélyesen el nem töröltetett. (1744.
2. t. ez.) Nagyszombatban az angol és ném et- 
alföldi hatalm asságok’ közbenjáró biztosai 
előtt l706ban felfedezett köz sérelm ek’ so rá
ban sem az adato tt fel sérelem ül, miért nem 
csa to lta to tt a’ fejedelem ség M agyarország
hoz? hanem a ’ 2dik pont szerinti közös köve
telésnek tá rgya  abban határozódott; hogy E r
dély a ’ még akkor eltörölve nem volt válasz
tási jogával, úgy mint az előtt élhessen, ( r ra y  
Hist. Reg. Hung. 3. r. 43á. 1.) Itt legyen sza
bad azt kérdenem ; valljon a’ fejedelem ség’ 
egyes hatalm asainak tulajdonítható-e kirekesz- 
tő leg , hogy Erdély  M agyarországgal nem e- 
g y esü lt, vagy pedig annak gyökerei mélyeb
ben valának, hogy sem azokat ezúttal egy két 
szóval kiemelni lehessen? Ig az , hogy a’ ma
gas hivatal’ férfiaitól sok függ, az is fájdalom 
ig az , hogy az önzés a ’ political életben nem 
ritkán főszerepet já tsz ik  ; de mielőtt e’ rész
ben eldődeinket egy két adat után vádolnám 
vagy m enteném , fontolóra kellene vennem 
azon korbelieknek viszonyait, küzdéseit. M eg- 
ismérem azt is : miszerint az erdélyi rendek 
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áltál mind E rdély t, mind pedio- a Reszeket 
illetőleg-1. Leopoldliozi felterjesztéseikben elő
sorolt okok kö zö tt, némellyek a’ publicistá- 
nak szigorú bírálatát ki nem állják ; de az t, 
mikep a ’ fejedelemségnek az alkotmány és 
szerződések által biztosított állásáról lemon
dani nem kívántak, igazolják; a ’ publicistái 
pályán való já ra tlanság  pedig azon kornak 
megengedhető. Valamint szintén az i s , hogy 
I. Leopold azon felterjesztésekre kielégítő 
választ nem adott, nem a’ követelés’ helyte
lenségének , hanem a ’ török háború’ kimene
telét váró politicának tulajdonítható; m it, ha 
e ’ lapok rövidséget nem parancsolnának, kön
nyű volna bebizonyítani. Különben is ugyan 
I. Leopold, a’ ki 1693ban május’ 14dikén költ 
válaszának 12. és 19dik pontjai szerint a ’ R é
szeket M agyarország’ tagjainak nyilvánítot
ta ,  Erdélyt a’ R észek feletti hatóságból nem
hogy kirekesztette volna , sőt ugyan l(393ban 
május’ ISdikán költ válaszában M aramarosra 
nézve azon utasítványok’ követését rendelte, 
mellyek a’ fejedelem ség’ főbb tisztjeinek adat
tak. (Szász syll. 159. 385. 387. 457. 11.) Kö
vetkezőleg a’ Kölcsey által közlött azon k i
vonatból , miszerint I. Leopold az erdélyi ren
dek által k é re te tt , hogy a ’ maramarosi fő- 
ispánságot m ásnak ne ad n á , hanem az ifjú 
ApaCnak, mint különben is Husztvár’ birtoko
sának kezénél hagyná m eg, erősséget nem 
vehetni annak m egm utatására; miképen Er
dély és a’ Részek között a’ kapcsolat’, vagy 
is m eghatározottakban szólva a ’ nemzeti feje
delmek’ korában is különbség lett volna. Any- 
nyival is kevesebbé, mivel az A.C. 3. r. 43. t. 
és a ’ fejedelmi feltételek szerint a’ főispánok 
a’ Részekben szintúgy mint Erdélyben minden 
megkülönböztetés nélkül és a ’ magyar k irá
lyok’ befolyásán kívül tetettek  az erdélyi fe
jedelm ek á lta l; ’s miután a ’ felhozott törvé
nyek a ’ leopoldi kötéslevél’ 3ilik pontja sze
rint helyben hagyattak volna, I. Leopold a ’ 
például felhozott esetben a’ kötéslevél’ 7dik 
pontja szerinti hatóságát tiszteletben taríólag 
kéretett. Valaminthogy későbben is, midőn t.i. 
a’ m agyarországi helytartótanács, az adó ren
delkezési hatóságon túllépve, a ’ Részek fe
le tt tiszttételekbe ’s egyebekbe is elegyedett 
volna, illy tétem ényei az l725ben martius’ 
lső  napján költ királyi rendelés szerint nem 
h ely ese lte lek . I. Leopoldnak lG93ban május’ 
14d. költ nyilatkozatára annyival is kevesebbé

lehet építeni, mivel következőinek nyilatko
zásai azt nem engedik. Ugyanis a ’ békének 
Karlovitzban lett megkötése után I. Leopold
nak következőjel. József az erdélyi rendeknek 
a ’ R észekhezi jo g á t I7t)9ben October’ 28dikán 
kö ltk . válaszában kérdésbe sem hozta, a’ mint 
kitetszik a ’ következőkből: „Quod autem loca 
adhuc partim continuo partim  verő saltern 
subinde rebellibus olmoxia specta t, sive illa 
in ipso Transylvaniae circulo, sive in partibus 
regni Hungáriáé alias ad transylvanicam ju - 
risdictionem spectantia s in t, u tp o te : etiam 
comitatus Szolnok mediocris, Zaránd, Kraszna 
et Maramaros, D istrictusgue K ő v á r, si arino- 
rum nostrorum vis eo pertingere p o te rit, in 
contributionis seriem in május provinciáé suble- 
vamen pro nunc trahenda resolvimus.“ 1711b. 
api-.’ 29dikén költ és 6tlik Károly által meg
erősített szatmári egyeződésnek is 1-ső pont
jában  a’ Részek Erdélyhez csatolva említettek. 
’S ugyan YI-dik Károly által 1719ben apr.’ 
26dikán 259. sz. alatt a ’ Részeknek az ingyen 
só csupán csak Erdélyhez lett kebelesítésök’ 
tekintetéből rendeltetett kiadatni.

Nem lehet tagadni, hogy a’ leopoldi kö 
téslevélnek a ’ m agyar király által a ’ magyar 
rendekkel közöltetni kellett vo lna; de nem a’ 
fejedelemségen múlt el, miszerint az más több 
békekötésekkel együtt nem közültetett. Hogy 
pedig Erdélynek arra joga volt lépni, annak 
Kölcsey által a ’ Váz. III. sz. megismerését 
magasztalom, ’s reményiem, hogy azon elvet 
is , mellyből annak folyni k e lle tt, t. i. a ’ füg
getlenség’ e lvét, bár nem az 1613diki szer
ződésnek hajolva, legalább ön megismerése 
alapjául elfogadandja; mivel a ’ municipalitási 
jo g ,  akárm int tiszteltessék is ,  kivált ha I. 
M átyásnak felebb közlött 1463diki levelére 
gondolunk, abból alkudozási jog  nem folyhat, 
az alkudozásokra béke’ idejében kölcsönös, ’s 
következve egyaránt független slatusi viszony 
követeltetvén a’ diplomaták által.

Erdély a’ függetlenség’ e lv é rő l, mellyet 
nem szent István előtti időből, hanem a ’ két
felé szakadás’ kora utáni szerződésekből me
rít , annyival is kevesebbé mondhat l e , mivel 
különben azon hajóbó l, mellyet a’ Részekkel 
együtt ugyanazon egy időben ugyanazon egy 
áron bérlett ki, ’s azóta nem ritkán szélvészes 
tengeren evezve közös erővel tarto ttak  m eg, 
elébb a ’ Részekre is kiterjesztett, most pedig 
csak Erdélyre m eghagyott „auditis“, záradék-
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nak némi változtatásával, feltétel és halailék 
nélkül elvileg1 szintúgy mint a ’ Részek kirak
ható. Nem is lehet más vége olly alkudozás
n ak , mellyre nézve az alkudozó feleknek e- 
gyike a ’ m ásikának mindent m egád, csak a ’ 
függetlenség’ elvét nem. M ár pedig hár meny
nyire meg legyen is az m utatva, hogy kül- 
hatalom volt legyen a ’ két testvért elválasztó 
közfal, csakugyan az : hogy a’ közfal’ leom
lásával a’ kisebb testvér a ’ keresve nem ke
rese tt osztály szerint nyiljába ju to tt , ’s nem
csak 300 évi időm úlásnál, hanem többszöri 
szerződéseknél fogva is biztosított jo g a iró l, 
k iváltságairól, birodalmáról lemondott volna, 
megmutatva nincsen. Következve , hogyha a ’ 
törvényesen meghatározandó comiuassatio e- 
lő tt azokhoz ragaszkodik, az emberi termé
szettel nem ellenkezik , sőt a ’ renddel épen 
megegyezik. Az egyesülést sem h á trá lta tja , 
m ert valamint csak durva hatalomnak lehetett 
a ’ két testvért egym ástól elszakasztani, szint
úgy csak erkölcsi e rő tő l, mellynek szabálya 
„suuin cuique tribuere“ várhatni a ’ viszonli 
egyesülést.

A’ mi azon állítást i l le ti : hogy a’ két 
testvérliaza a ’ leopoldi kötésnél fogva most is 
a ’ kölcsönös lakhatási szabadságon kívül egy
m ástól szintolly távol lenne, mint az ozmá
nok’ siralmas k o ráb an ; fel sem teszem, miké- 
pen Kölcsey ne tudná a ’ két . ország között 
törvény szerint létezett vám oknak, II-dik 
József általi eltö rlését? Mi ha nem kielégítő 
is ,  a ’ gőz’ korában nem megvetendő. Hajdan 
hegyek , folyók, tengerek voltak a’ határok, 
’s  fegyver a’ törvény, korunkban nyelv, szo
kások , alkotmányok az elválasztó falak, ’s 
törvény a ’ fegyver. Illy szempontokból a ’ két 
testvérhaza’ hajdani és jelenkori viszonyai kö
zö tt parallelát vonva, észre fogjuk venni, 
miképen a’ különérdekek’ közfala lassanként 
enyészik, ’s annál fogva a ' múltaknál szebb 
jövendőt reményleniink lehet is kell is ;  a’ nél
kül hogy ábrándozóknak kiáltassunk. ’S hogy
ha a ’ közjóbani egyesülés olly hamar nem 
sikerü l, mint azt egyesek óhajtják , épen 
a z é r t ,  az egyesülés után annak bírása bizto
sabb, mert a’ lassankénti fejlődés által az e- 
gyesek’ óhajtása az egésznek müvévé válik. 
E gyéb irán t, hogy a ’ leopoldi kötés á lta l, az 
az előtti kölcsönös szerződések szerint kikö
tö tt azon elv, miszerint Erdély és a’ Részek 
a’ m agyar koronától elidegeníthetlenek, illeg

nem s é r te te t t ; azon kötésnek Kölcsey által 
kivonatilag közlött szavait hívom bizonyságul.

XVI.
A’ magyar királyok mind esküjük, mind 

hitlevelük szerint az országot a r ró l , hogy ha
tá ra it nemcsak m egőrizni, hanem terjeszteni, 
a ’ visszafoglaltakat kebelesíteni fogják, biz
tosítani tartozván; tudva v an , miképen a ’ 
visszafoglalt Részeknek kebelésítésök végett 
M agyarország több rendbeli t. czikkelyeket 
alkotott. Azonban, hogy Erdély és a ’ Részek 
a ’ visszafoglaltak’ rendébe miért nem sorolha
tók? a’ szerződésekből kitetszik. Nem liódol- 
ta tá s ,  hanem önkénytes szövetség’ u tján , 
nem is a’ R észektől különválva, hanem azok
kal együtt lépett a ’ fejedelemség a ’ közellen
séget legyőző sergek’ so rába; ’s hogy a ’ szö
vetségnek eleget te tt le g y e n , igazolják azon 
országos végzések , mellyek szerint a’ csak 
pénzben és term észtményekben a’ karloviczi 
békéig adott segedelem  több milliókra szá
mítható. K övetkezve, annak m egm utatására, 
miképen a ’ m agyarországi t. czikkelyek csak 
azután válhatnak a ’ fejedelemséget kötelező 
törvényekké, ha a ’ szerződések, hitlevelek 
állal biztosított jogáról birodalmáról önkény- 
tesen lemondva azokat elfogadja, mély okos
kodás nem szükséges. M inthogy pedig több 
rendbeli jelesen  az 1744beli 3clik az 1791beli 
Gdik t. czikkelyek nyilvánítják az t, hogy Ma
gyarország’ királyai egyszersmind Erdélynek 
fejedelm ei, a ’ kiknek az I791beli 3dik t.czik- 
kely szerint nevükben letétetni szokott fejedel
mi eskü ünnepélyesen biztosítja a ’ fejedelem
séget igazainak fen tartása fe lö l; miután E r
délynek a’ Részekkel együtt bírása az örö
kösödési rendet meghatározó I7l4beli 3dik, 
függetlensége az 1791 beli Gdik t. czikkelyek 
által ünnepélyesen biztosítva vannak, nem 
szenved k é tsé g e t, miszerint az említett tör
vények által biztosított jogairól birodalmáról 
a ’ fejedelemség csak kölcsönös egyesség’ u t
ján  mondhat le. íté lje  meg már akárk i, vall
jon a’ fejedelemségtől a ’ Részek az egésznek 
%o része 101 □  mföldnyi birodalom, csaknem 
olly kiterjedésű mint a’ luxemburgi herczeg- 
ség, m egegyezésén kívül elvétethetnek-e a ’ 
nélkül hogy az elésorolt törvények ne ki
áltsanak ?

M egengedem , hogy a ’ Carolina resolutio 
M agyarországot nem elégítette k i; de meg- 

52 *
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jegyzem , miképen azt a ’ fejedelemségről még 
inkább lehetne á llíta n i, midőn több törvény
hatóságok  a’ felebb elésorolt szerződések’ el
lenére ugyan akkor tőle elszakasztattak. 1741b. 
május’ lGdikán kérte is legalább Zaránd’ el
vett részének , A rad, Zörény m egyéknek, 
K aransebes, Lugos tartom ányoknak, mint a ’ 
töröktől közerővel visszafoglaltaknak a’ feje
delemséghez leendő kapcsoltatásokat ; de mi
után I742ben ju lius’ 2(hlikán költ k. válasz 
szerint az adatott volna é rté sé re , hogy vala
mint M agyarországnak a ’ Részekhez követelt 
joga irán t az 1741beli 18dik t. czikkely sze
rint az erdélyiek’ k ihallgatása határoz ta to t t , 
szintúgy a ’ fejedelemségnek követelésére néz
ve is, a ’ m agyarországiak kihallgatandók len
nének , a’ nélkül hogy jogáró l lemondott vol
n a ,  azóta lépést nem t e t t ,  annyival is keve
sebbé, mivel az I746ban december’ lödikán 
költ k. válasz szerint a ’ Carolina resolutionak 
fen tartása iránt a’ felség változhatatlan aka
ra tjá t kijelentette,

A’ R észek 1790ben azon nyilatkozatokat, 
miszerint ők sem 1732hen, sem 1751ben ki 
hallgatva nem lettek  volna, honnan m eríttetek 
légyen , nem tudom: mert az azon korbeli a- 
datok egyebet mondanak. Nem sorolom elé a ’ 
R észeknek Erdélyhezi visszakapcsoltatások 
végett 1690 után I732ig költ és a ’ levéltá
rokban évenként ’s számszerint feltalálható 
több rendbeli kérem ényeit; legyen elég egy
ből, melly az l732diki udvari biztosság iro
m ányai között olvasható, ezen kivonatot kö
zölni : „Si ea quae puellae nubilae prose sci
licet consortem eligendi libertás est. Suppliea- 
m us, ut in illő , quo eomitalus hi a 180 annis 
conlinuis stam us, et in quo etiam tempore ac- 
quisitionis Transylvaniae a gloriosae memo
riae Leopoldo Imperatore diplomatice confir- 
niati sttmus relinquamur.“ M egint az 1733beli 
február’ 26tliki országos ü lés’ jegyzőkönyvéből 
ezeket olvashatni: „Veniunt ileputati comita- 
tuum Szolnok m ediocris, Kraszna et K ővár, 
aguntque humillimas gubernio grates pro na- 
vata in puncto reapplicationis opera et gra
tia.“ I751ben is a ’ felírásnak terve a ’ R észek’ 
főtisztjeinek, birtokosainak és követeinek a’ 
d iaela’ ideje a la tt tartott közgyűlésükben k é
szült meg, a ’ mikép ezt azon időbeli adat iga
zolja. Továbbá 1791 ben a’ M agyarországgal 
lehető egyesülés’ tervét, melly a ’ jegyző
könyv 235. 1. olvasható és a ’ 438. 1. szerint a ’

felség által a ’ M agyarországgal tartandó kö
zös tanácskozásra u tasítla lo tt, együtt dolgoz
ták  ki. I792ben pedig a ’ jegyzőkönyv 545. 1. 
látható  azon felírás’ alkalm ával, mellynek 
tartalm a szerint a ’ fejedelem ség a ’Részekhez 
való jogáró l le nem mondott, semminémü óvást 
nem te t te k ; jó l tudván azt a ’ R észe k , hogy 
a ’ közerővel állapított és m egtartott fejede
lem ségnek igaza it, együtt legelőbb 1567ben 
letett ’s azóta többszörösön m egújított egyes- 
ségi hit szerin t, közösen fentartani kütelez- 
tetnek.

XVH.
1792. után a ’ Részek Erdélytől nemhogy 

elszakasztatni intézteitek volna ; sőt az 18%  
1. t. javasla t szerint Krasznának Középszol- 
nokkal, Kővárnak Belsőszolnokkal való egye
sítésük lia tároz ta tván , azon javasla t 1818ban 
October’ 30dikán költ k. válasz szerint hely- 
benlragyatott. A’ m agyar rendeknek pedig 
1802. 1827. 1830ban mind annyiszor válaszúi 
adatott, miképen a ’ Részek irán t Erdély’ meg
hallgatásán kívül határozatot nem tehetni. 
M elly annyival is helyesebb vala : mivel ha 
szintén lehetne is azt á llítan i, hogy a’ köz
uralkodó a’ Részek feletti egyenetlenségnek , 
’s különösen az elegyes hatóságnak megszün
te tése  végett 1732. elölt meg lett volna kér
ve; de azon innen a ’ fejedelem ség az 1732- 
diki határozathoz ’s kiváltképen a ’ szerződé
sek által biztosított jogához állhatatosan ra 
gaszkodott. E ’ szerint az 183%diki határozat 
nemcsak tarta lm ára, hanem módjára nézve is 
meglepő vala. K iv á lt, midőn a ’ Váz. I. sza
kaszában is m egism ertetett, hogy azl83% diki 
rendek a ’ R észek’ ügyét tárgyazó felterjesz
tésükben némi változást tevőleg egy lépéssel 
tovább haladni kívántak. Ha egyesek között 
fenforgó tárgyakra nézve jog  szerint követel- 
tetik, miszerint senki m eghallgattatlanúl meg 
ne Ítéltessék ; mennyivel inkább követelhetni 
ezen elvnek szoros követését két olly status 
között függő ü gyben , mellyek bár az ugyan
azon egy szem élyben; de különböző czimmel 
tisztelt uralkodó alatt egym ással szoros kap
csolatban is állanak, azonban egymás alá ren
delve nincsenek; a’ mellyek épen azért mivel 
rendszerinti itélőszékek elő tt az elégtételre 
egym ást nem kényszeríthetik ; kölcsönös kö
vetéléseiknek okait közölni kölcsönösen tar
toznak; hogy azon láthatatlan hatalom, melly
nek az erősek szintúgy mint a ’ gyengék enge-
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ilelmeskedni kénytelenek, az értelm et az i- 
gazságos követelésnek elism erésére, és az 
önkéDytes engedményre bírja.

Igen is, a ’ kölcsönös, egyszersmind tör
vényes igazság k iv án ja , hogy a ’ közegyetér
tés’ útján költ szerződések kölcsönös egyes- 
ségen kivől fel ne töressenek. Következve a’ 
Részek, mellyek nem ideiglen, nem is a ’ leg
első alkalommal lehető visszakapcsoltatások’ 
feltétele a la t t ,  hanem ;szintúgy mint Erdély, 
örökösen vettettek  a ’ fejedelem ség a lá , a ’ 
leopoldi kötéslevélből pedig koránsem rekesz
tettek  k i, a’ fejedelem ségtől, m egegyezése’ 
ellenére, el ne szakasztassanak. A’ mellyeket 
a ’ kölcsönös alkudozás’ utján eszközlendö e- 
gyesülés előtt annyival is kevesebbé lehet el- 
szakasztan i, mivel azok a ’ fejedelemségnek 
alkotásába, a ’ vallási és polgári viszonyok’ 
elrendelésébe szintúgy befolyván, mint Er
dély , a ’ köz status’ alapjának k iegészítő i, 
mellynek akárm elly részét helyéből nem le
het úgy mozdítani, hogy az egész meg ne 
rendüljön. H ogy pedig azt a ’ nagyobb test
vér ne fájlalná, a ’ kisebb testvér fel nem 
teszi.

B erekesztöleg m egem lítendő: hogy a’ 
múlt 183%diki o rszággyűlés’ alkalm ával, a ’ 
fejedelem ség az önkényhez szóló, ’s akár- 
melly igazságtalan hódoltatást m egszentesít- 
hető okokat m ellőzve, a ’ Részekhez igazait 
a ’ felségnek, úgy is mint m agyar királynak, 
úgy is mint nagy fejedelmének, felterjeszteni 
nem mulatta e l; de azért, hogy függetlensé
gének e lvé t, a ’ Részek feletti jo g á t védi, 
koránsem kivánja m agát a ’ koronától végké
pen elszakasztani, avvagy a ’ testvéri érzel
mek’ ley.etkezésével fiait épen idegen nemzetté 
alkotni, hanem , az egyenetlenség szülte vi
szontagságok á lta l, több századok’ lefolyása 
a la tt elszigetelt külön statusi érdekeket, az 
egyesülés’ ae rá já ig , azon elv szerint óhajtja 
v ezére lte tn i, melly az országoknak rendíthe
tetlen  alapja. r*  . Horváth István.

A z  a r i s t  o c  r a t  i á r ó l .

Az aristocratia kétféle, u. m. születésben 
és észbeli aristocratia. A’ pénz-aristocraliáról 
nem szólok; ennek nincs szerencséje m agát 
m egfészkelni, ’s befolyással csak akkor b ir , 
ha a ’ más kettővel el van elegyedve.

Minden nagy társaságok, m ellyek e’ mai 
napig lé tez tek , kisebb nagyobb mértékben 
m egalapították magoknál egy ik , vagy másik 
aris tocra tiá t, sőt mondhatjuk, mind a ’ kettőt. 
Az észbeli osztályozat fenn vo ltm áraz aegyip- 
tusiaknál ’s indusoknál is a ’ kastok’ függő
leges körének belsejében. A’ keresztény val
lás állapította meg elsőben tisztán az észbeli 
osztályozást, nemcsak minden nem zetnek, 
hanem az egész catliolicismusnak kebelében 
i s ; a ’ római egyház’ clerusa ezen elv szerint 
szerkezte tte te tt. Ennek így kelle lenn ie ; e’ 
tá rsa ság  az istennek ’s emberi nemnek egy
ségét h i t te ; nála nem volt több isten eg y n é l, 
ki az embereknek atyja, ’s ki előtt a ’ sziilelés- 
beli különbségek semmit nem nyomnak.

Az észbeli h ierarchia m ellett, minden 
nagy political rendeltetésű népeknek, mely- 
lyek tartós birodalmakat alko ttak , volt szüle
tésbeli a ris to c ra tiá jo k ; polgári és katonai 
patriciatusok.

Néhány rég i népeknél a’ patriciaíus’ á l
lott minden szabad polgárokból, kik — egy
behasonlítva — a’ rabszolgáknál kisebb szám
mal bírtak. Illyenek valónak a ’ görögországi 
köztársaságok, mellyeknek political virágzása 
egyébiránt elég csekély volt. Illyenek való
nak az a ráb o k , kiknél a’ hívőkön alól állo t
tak a ’ rá y á k , keresztények és zsidók. Azon 
nem zetek, mellyek az európai polgárisodás’ 
m érlegében legtöbbet nyomtak, különböző al
kotással b írtak; a ’ szabad polgárok felett volt 
még nálok egy örökös kiváltságu osztály, 
lllyen vala Róma ; illyen A ngolország; úgy 
szintén az islamismus’ birodalma csak akkor 
le tt állandóvá, midőn egy maroknyi tö rö k , 
mint egy kiváltságos kast az arábok’ fölé
be ült.

M egjegyzésre m éltó, miképen a ’ földön 
feltűnt nagy társaságok közt az utolsó, vagy 
is ama’ keresztény társaság, mellyben az ész
beli aristocratia legelőször mutatta m agát 
egész n ag y ság áb an , egyszersmind az első 
volt, hol a ’ születésbeli aristocratia legkitű
nőbb bélyeget öltött magára. A’ Jáfettö l szár
mazott sereg  nép , melly ekkor jö tt vala, hogy 
a ’ polgárisodást tovább mozdítsa, ’s hogy an
nak saját inaiból in a k a t, saját lelkes akarat
jából akaratot formáljon, éjszakról mély csa
ládi érzelmet hozott magával, mellyet á tü lte
te tt a ’ politicába ; így terem tetett meg a’ leg 
örökség szerintiül) nem esség, melly csak va-
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laka létezett. Eddig- az örökség a’ kastokban 
v o lt ; a ’ németek a ’ megkülönböztetés- ’s hi
vatalbeli örökséget a ’ család’ keblében alapí
tották m eg, egyenes kikötésével az első szii- 
lüttségnek. A’ m i, majd úgy szólván, csak 
kivétel volt a ’ királyi családok’ kedvéért, azt 
ők minden családra rá  alkalm aztatták. E ’ 
szerkezet ma is fenn áll még kisebb nagyobb 
vá lto z ta tássa l, az európai statusok’ nagyobb 
részénél. M ég csak a’ minap is olly elevenen 
m utatta az m agát A ngliában, mint valaha. 
Ig az , hogy itt az idők’ szükségeihez képest 
á ta lak ítta to tt; rugóssá ’s liajlékonynyá vált; 
ö lét az észbeli aristocratia’ számára megnyi
to tta ; ’s gazdagságait és k iváltságait nem 
azért szentelte m eg, hogy szeszélyeinek ál
dozzon , vagy szenvedélyeit h iz la lja , hanem 
hogy maga körül egy roppant és jóltévő p á rt
fogás’ hálóját terjeszsze szét.

Márma erőszakos visszahatást tapasztal
ni az örökségbeli megkülönböztetések ’s szü
letési aristocratia ellen. A’ nyugoti polgári- 
sodás’ birodalmának minden pontjain rések 
vannak lödözve a’ feudális eredetű aristocra- 
t iá n , itt a ’ dem ocratia, amott a ’ po lgárság , 
másutt ismét a ’ királyi hatalom által. Az el
lene harczoló szövetségben a’ moszka czár 
kezet fog az amerikai democratiával, ’s fran- 
czia po lgársággal, és a’ brittaniai democra
tia O’Connel’ személyében, szövetséges társa 
a’ burkus királynak ’s ausztriai császárnak.

A’ keresztény vallás’ terem tésről szóló 
tan ja , melly istent úgy állítja elünkbe, mint 
k i a ’ lelkeket egy ládából szedi elő , a ’ nél
k ü l, hogy az apa és anya, testükből g y er
mekeikébe egy porczikát is által szállítnának, 
m agában foglalja a ’ születésbeli aristocratia’ 
k á rh o z ta tásá t; vagy is márma minden elmék, 
még azok is , mellyek a ’ keresztény hitnek 
legnagyobb ellenségei, a ’ nélkü l, hogy tud
nák , a ’ keresztény vallástól divatba hozott 
eszmékkel táplálják m agokat. Midőn a’ inai 
philosophia azt tanítja nekünk, hogy a ’ szü
le tés’ vak története nem adhat jogot tá rsa 
ság i m egkülönböztetésekre: csak egylogicai 
következtetést húz a ’ Krisztustól előadott Iecz- 
kékből; csak folytatja az egyházi a ty ák ’ ta
n ítása it, azon különbséggel, hogy ő vaktör
ténetnek nevezi az t, mit a ’ keresztény val
lás gondviselésnek nevez.

Bármi legyen is a ’ vélemény a ’ szüle
tési aristocratiának mostani értéke felől:

kénytelenek vagyunk elismerni, hogy az haj
dan nagy szolgálatokat te tt legyen az embe
ri nemnek. Hogy a’ mai népek’ históriájából 
ki ne menjünk, tagadhatatlan p. o. hogy a ’ 
feudális alkotmány állította meg a’ barbár 
csordákat. A’ hűbéri rendszer nélkül örökké 
kavargottak volna azok Európa’ földén, nem
zetet nem zette l, családot családdal hozván 
összeütközésbe. E’ rendszer által gyökeret 
vertek ’s új társaság i szerkezetet alapítottak. 
A’ leglényegesb kü lönbség , mellyet tehetni 
a ’ germ an, vagy normann népek, és Attila’ 
bandái, vagy azok közt, mellyek később 
D singiskán’ fiai alatt Európát elárasztották, 
abban á ll, hogy amazok alapító ösztönnel 
bírtak, mint azt feudális találm ányukkal meg
m utatták : emezek pedig abban szűkölködtek. 
Anglia roppant előm eneteleit fökép’ aristo- 
cratiájának  köszönheti.

Mind e’ mellett is én a ’ régi időket visz- 
sza nem óhajtóm ; sőt ostobaságnak ta rta 
nám , ha valaki a’ feudalitásl ú jra  alkotni, 
vagy az angol aristocratiát — még a ’ tá rsa 
ság ’ színéből rekrutázni szokott módjával is 
— nálunk másolni a k a rn á ; mert ezek olly 
hierarchiai formák, mellyek idejüket már le
járták .

(Fraucziábül.) Fábián Gábor.

A ’ v é n  h e g e d ű  s.
B acli S ám uel Jtonyváros u tán . *)

1.

Volt Párisban egy öreg férfiú, kit az 
egész világ láta. Haja nem vala ősz, de sárga, 
sárga és zö ld , mint egy tengeristené. Átfu- 
tosa minden utczát egy kopott hegedűvel, min 
csak egy húr rezge m á r ; ’s e’ húrt vakará 
mindig, hangvétel nélkül. Csak egy nóta hal
latszék , de egy irtózatos n ó ta ; ’s ő , magas 
homlokkal ’s kevély tek in te tte l, fenséggel 
lépdelé á t a’ tömeget. Néha ugrék, vagy fu
to tt,  vagy valami idegenszerü elragadtatás

*) Illy egészen ismeretlen álnév alatt lépe föl egy 
pár év előtt Párisban egy új iró, kinek első mun
káját (II vivere) a’ párisi közönség egy pár nap 
alatt elkapkodá. A’ második kiadás, szerzőnek 
Théophile de Ferriéres nagyon ifjú férfit neveze 
meg. Míg említett nagyobb munkájából néhány 
töredéket közlendenék : adom a’ Gazette musica
léből egyik gyönyörű novelláját. K.
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kapa m eg, ’s szavai’ hangját hegedűje’ rez
gésébe elegyítő. Vén hegedűsnek hívták ö t ; 
szegény őrült vala. Egy nap gyermekek kö
veték az u tczán ; ezen kor könyör n é lk ü li; 
öltényét rán g a ták , szürke, e ltép e tt, ö lté
n y é t, haját kapkodák , hosszú sárga és zöld 
h a já t ; az ősz folytatá ú tját és zenéjét ugrál
v a , tánczolva, dalolva, v ak arta , a ’ nélkü l, 
hogy rajok pillanta.

A’ gyermekek mindig követék.
M eglökök; a ’ hegedű kihullt kezeiből, 

’s eltöredezett a’ kövezeten. A’ vén örült 
m egállt, egy perczig keresztbe veté k ara it, 
két köny szakadt le szem eiből, ’s halva 
hullt össze.

Épen levegőt szíttam küszöbömön, midőn 
összerogyott. Hozzá fu ték , fölemeltem; szo
bámba vittem , levetköz te tém ; sót adék neki 
szagoln i; orvost h ivattam ; ez m egakará erét 
nyitni, de a’ vér nem jö t t ;  nem vala többé 
reményünk. Bérkocsiba tétetém  ’s rongyaival 
a ’ Morguebe vittem.

Midőn épen vizsgálatim at tevém e’ kis 
dráma fö lö tt, lábaim nál egy selyem zacskót 
pillanték meg, fekete szalaggal. Fölemelni, 
nézni, ’s ínegujítni, első teltem  vala. H ajat 
leiék o tt, egy g y ű rű t, ’s összegyűrt papírt. 
Mind ennek rég  ott kellett lenni. A’ gyűrűt 
rozsda lepé e l , ’s a’ papírt néhány helyen 
egészen ismerhetlenné tévé az izzadság. A’ 
hetük vöröseknek lá tszo ttak ; az irás valódi 
macska- vagy patkány-karcz volt. Végre, hosz- 
szas fáradozás u tán , siikerült a ’ következőt 
fölfejteni.

2 .
Jul. 1. 1803.

. . . .  A’ hegedűnek lelke v a n ; kérdezzé
tek csak a ’ zeneszerm iivészeket! Ig en , a ’ 
hegedűnek lelke van. Ha dalol, hangja van , 
mint embernek, ’s a ’ tónt m egliosszíthatja, 
földagaszthatja, m egkevesítheti, végetlen ha
talommal , mert hangja szívből j ő , mint az 
emberé. A’ hegedűnek lelke van.

Alakja kecses, mint a’ hattyúé. A’ rezgő 
’s erőteljes lég  m egrengeti k eb lé t, ’s nyaka, 
olly vékony és hosszú, szerelemmel simái a ’ 
művész’ újai a latt: — imádlak hegedűm!

M ellyik föld az Európában, hol a ’ legszebb 
ég  alatt legtöbbször liangoltaíunk szerelem
re ?  Az olasz föld az! Corelli, T artin i, Pug- 
n a n i, V io tti, olasz nevek. A’ hegedű bű-al
mának a’ szerelem’ biralmával keli végződni.

3.
Jul. 5d.

. . . .  November’ 12dikén 1770. születtem. 
Huszonnyolcz évű vagyok: istenem , igen! — 
Atyám füszeráros volt, ’s én öcsémmel a ’ 
ru e -d e -B a c ’ egykori szerzeteseihez jártam  
iskolába. M ég emlékszem a’ szentatyák’ kis 
tem plom ára, ’s mint követé őket az orgona, 
ha fejér csuklyáikba énekeltek. E ’ dalok, ez 
orgona, magamon kívül ra g ad tak ; gyakran 
olvadtam föl könyűiinben, ’s álmadozva té r
tem haza.

Öcsém semmit sem érte ezen exaltátiók- 
ból. Gyönyöre vo lt, ezüsttallérait püngeni 
hallani szekrényében. Az iskolagyerm ekek’ 
bizományosa lön. M andulát, fü g é t, ezukor- 
szereket lopdosa atyám ’ ra k tá ráb ó l, ’s mind 
ezt társainknak adogatta el, mintha maga vet
te volna. így  csakham ar egy kis pénzecskét 
gyiijte magának.

Egyszer szép napfényben ezred vonúla 
el útezánkon. A’ dobverők p e re g te k ; az őr
nagy lépdelve ment nagy lo v án ; puskák és 
szúronyok hullám zottak ’s v illogának , mint 
aczél gabnatár. A’ hanga egyszerre Gluck’ 
egy táborzenéjét harsogtatá. Főm felgyuladt. 
Követtem a ’ z e n é t; a ’ clarinette és lioboe 
hangos örömkaezajra zenditének ; a’ nagy dob’ 
ütései után ugrá ltam ; a’ trom biták’ harsogá
sánál magasban vivém fejem et, katonaarezot 
vevék föl, ’s a ’ katonákra néztem. De a ’ kis 
fuvolák’ suttogásánál összecsapkodám ke
zeimet.

Az ezredet egész a ’ laktanyáig kisértem. 
Az őrnagy észrevőn. M agához in te , fecsegni 
hagyott, ’s természetességeim, mint gyermeki 
lelkesülésem tréfát csináltak neki.

M ás nap’ atyám ’ boltjába lépett.
— E’ íiczkóból zeneművésznek kell lenni 

— mondá — ; én magamra vállalom. Gpviniés 
adjon neki órákat.

4.
Jul. ód.

K ét nappal később nem mentem többé a ’ 
ru e -d u -B a c ’ szerzeteseihez, ’s nem haliám 
többé énekeiket az egyházban. Egy zenefüzet 
volt szemeim előtt, ’s a ’ hangajelekettanulám . 
íg y  készíttetek belépésem a’ muzsikai világba.

Bizony szép vala, ha újaimat a ’ hegedűn 
tartam  bár m artyrság volt rám n é z v e ; min
den idegen fölfeszűlve a ’ húrok a ’ húsba 
m etsződtek; vonóm hangokat szüle, mik rán-



gások. közt szöktettek föl. Genie k e ll, hogy jó han
gászok lehessünk; de Heroismus, ha jó hegedűjátszók 
akarunk lenni.

Napjaimat minden nemű stádiumok fogak e l : hang
fokok , trillák , arpeggiak , vonások, stacoatok stb.

Végre egy quartettet játszata veiéin Gaviniés. So
ha sem feledem e l ,  mit érzék akkor nap. Ün já t
szani az első hegedűt, Gaviniés a’ másodikat, Ge- 
miniani a’ violát, ’s Levasseur a’ basst. Rousseau nem 
volt lelkesültei)!) Devin du Villageja’ előadásakor, mi
diin maga körűi a ’ nőket, augyalhangokként, ezt hallá 
susogni: fölséges! bájoló 1 nines benne hang nem a’ 
szívhez szóló ! Voltak perczek, hol meg akartam szűn
n i, hogy az aecompagnemeut’ mennyei harmóniáját 
halljam, melly alattam, melódiái tengerként hullámza, 
's  engem a’ felszínen föltárta. A’ quatuor irtóztató 
vo lt, de én el valók bódulva, psodadolgokat hallot
tam, mik után ma hasztalan vizsgálódnám.

A’ jó őrnagy jelen vala e’ hangversenyen. El völt 
ragadtatva talentumomtól, ’s kis Gaviniésjának neve- 
ze. Akará , hogy harmóniát tanuljak , ’s Tartini’ és 
Kameau’ kezeibe adá.

5.
Jul. 8d.

1790ben hegedűs valók az Académie royale de 
Musiquenál, miről Jean Jacques Dictionnairejában 
kevés tisztelettel monda : semmit sem akarok e’ híres 
intézetről szólani, mint hogy az ország’ és világ’ min
den academiái közt legtöbb lármát ez csinál.

Atyám meghalt. Öcsém vette át boltját. Az őrnagy 
védője lön az egész családnak. Boltjegyűnket a’ k i- 
rályczimer ékesítő. Öcséin P aris’ legelső fiiszeráro- 
sai’ egyike lön. Néha meglátogattam , de ez rósz be
nyomást tön rám. Mindig csak számműszert leiék ben
ne. Egy sngárt, egy szikrát, semmit sem a’ ballmell- 
ben. Szorosan tudá a’ bors’ és gyömbér’ árát Bour
bon’ vagy Kalkuttában, de soha sem néző a’ napot, 
vagy a’ csillagokat az égen. Ha lábamat ajtaja’ kü
szöbére tevém, úgy tetszők nekem , mintha lágy lég
körből jégfűrdőbe lépnék. Szíves szavaim nem csalónak 
ki belőle semmit, ’s ha bűvös álmaimról beszéltem, 
azt kérdező: mennyit szerzek naponként.

Azalatt Franoziaországban nagy dolgok történtek ; 
a’ forradalom’ piaczáu nyaktiló alatt vérzett el a’ vén 
aristocratia, de a’ Pantheonban istenitteték a’ talen
tum és génié. Milliók zengék a’ marseillei hymuust. 
Nem tudom, mi ember fölötti jelenet tűnt föl minden 
művészet’ látkörén. A’ zene ismét az ókor’ egy isten
nője lön,  lábával a’ földre lépe , ’s ezredek hágtak 
föl belőle. A’ hitet veté a’ tömegek’ keblébe ; rnegin- 
dítá ’s fölmagasztalá őket, ’s a’ kínok’ és halál’ meg
vetését tanítá.

Most értéin meg Orpheus’, Amphion’ ’s Tyrtaeus’ 
nagy alakait. A’ művészet megszűnt rám nézve a’ he
nyék’ mulatsága lenni; úgy tűnt föl nekem , mint az 
óidőben, m in ta’ középkorban, mint egy térítő , a- 
postol.

ö.
Jul. 9d.

A’ zene a’ varázsnolc, ki a’ lelket fö l, magával 
ragadja, ’s nagy vizsgálatok’ egét föltárja előtte. Az 
ember, kit bű-pálczájával megillete, ’s kinek konyá
két ada , még befolyása’ körét el nem hagyá, képte
len rósz vagy alacson te ttre , ’s képes minden a.rra, 
a’ mi nagy és nemes.

Különben a’ zene, miről szólok, nem az a’ vá
sári mesterség, mi dalait az elegáns és henye tömeg’ 
elébe löki, hogy szép nőktől e’ szavakat: gyönyörű! 
bájos! szívhez sz ó l! kicsalja.

Ej, asszonyságaim, mi közöm nekem ahhoz, hogy 
az önöket mulattatja, hogy az önöknek örömet csinál!

Muzsikám enyém : ő nem csaland szemeitekből ko
nyákét, de homlokaitokat az egyház’ kövére hajtand- 
ja ,  ’s kényszerílend, hogy erszényeiteket a’ nyomor’ 
kezébe ürítsétek , ki annak küszöbén térdel.

Isten az einberlelket a’ teremtésbe központúi liely- 
zé, mi felé a’ világmindenség’ minden élete hullámzik. 
Az ember a’ kuldolgokra hat, de ezek is hatnak rá. 
Nyugodt, mezei természet, fris, zöld fű, átlátszó, a' 
naptól megvilágított víz, lovak és tehenek, gyepelők 
és ivók, a’ duda’ vagy az oboe’ hangja, ’s egy falusi 
egyház’ messze harangozása : ez harmónia, melly a’ 
lélek’ háborgását lassanként megcsöndesítendi, míg 
egy vad, feldúlt természet, hegyes, eltépett szírtek , 
viharkorbácsolta erdők, sikoltó, dühödt tenger, eső, 
villám, fellegek, szál, a’ léleknek erőt és röptét a -  
dandnak.

Igen ! akarom, hogy a’ zene egy világ legyen, ’s 
harmóniái azokhoz hasonlítsanak, miket épen itt fel- 
hozók. Akarom, hogy neki a’ maga dörgése, lmllám- 
torlása, viharai, föltárt hullámai, süvöltő erdői meg
legyenek, ’s hogy behasson az ember’ szivébe, mint 
isten, teremtése’ körének minden sugarain.

ßiazincsy (iáltor*
(Vége következik.)

E g y  v j s  l e g .
— I 'u l t i m ’ g ö z l i a j ó i .  — Még harmincz év 

előtt chimaerának tartalék a’ gőzhajó, melly most min
den tengereket bekalandoz, ’s Fulton, ki első törekvők 
e’ szörnyet az emberi ész’ igájába hajtani, jó ideig 
köz kinevetés’ tárgya volt. Fulton, az ügyes és állha
tatos férfiú Pennsylvania’ tartományában született ’s 
miután tervén hosszú ideig költött és dolgozott, dia
dalmasan látá csufoltatását tapsokra változni által. 
1807ben több ezer néző előtt első próbáját tévé a ’ 
Hudson’ vizen Ujyorknál. Egyik levelében, mellyel 
W illis e’ munkájában közölt , ,American Scenery 
ezt Írja : „Mivel alkalmam volt naponként k i- ’s be
járni a’ hajógyárhelybe, sokszor időztem ismeretlenül 
a’ sokaság között, ’s figyelők az észrevételekre, tnely- 
lyek vállalatomat illeték, de egyetlen egy helybenha
gyó vagy biztató szót sem hallottam, hanem mindenütt 
gúnyt és kinevettetést. A’ nap elérkezék, mellyen a’ 
próbát meg kel le tennem. Néhány barátomat hívtam 
meg a’ hajóra ; ezek nem tagadók meg kérésemet, de 
mind kedvetlenül tették mint jó l láttam. Igen tudtam, 
hogy a’ süker teljességgel nincs egészen biztosítva. 
A’ gép új vala ’s roszúl csinált; sok részt olly em
berek készítők , kik illy munkához nem is értének. 
Azonfölül váratlan nehézségek is adhatók elő mago
kat. Mind csendesen és elcsüggedve voltak. Végre jel 
adaték ’s a’ hajó egy darabnyira tovább mozdult, de 
majd mozdulatlanéi állott. Mindenütt e’ suttogást hall
hatóm : ,Nem mondtam?1 Fél órai türedelmet kértem, 
alá menők ’s láttam, hogy a’ hiba csak csekélység. 
Mindjárt kiigazittaték, ’s a’ hajó tovább ment; elha
gyók Új-Yorkot ’s elértünk Albanyba.“ A’ nagy föl
adás meg lón fejtve.

FIGYELMEZTETÉS I Kérjük tiszt, olvasóinkat rendeléseik’ minél 
elébbi megújítására. Ezentúl az egész kiadás iszé|> Í i l l i í ic i  V C lálien  
készül, mindazáltal ára, rajzokkal együtt, 5 ft. cp. marad, postán 5 ft. 
48 kr. cp. (a hét ftos előfizetés velín példányokra megszűnik.)
fo rag e5» A’ karácsoni ünnepek m iatt kedden „FIGYELMEZŐ“ nem jelenvén inetr, az előre 

pótoltatott. Czíme ’s mutatója a ’ jövő héten adatik ki.

Nyomatik Budán , a ’ m agyar kir. egyetem ’ betűivel
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T a r ta lo m :  Szükség és szabadság a’ földi életben. WachsmutU után (Horváth Mihály).

Szik káé <j és szahudséifj « * ’  fiiltli 
életben.

Term észet- és tö rténe tírás olly viszony
ban állanak egym ással, mint a’ szükség’ és 
szabadság’ országa ; a ’ históriában tehát leg
valódibb polgári joggal, legfőbb értékkel bír 
a z ,  mi legtisztábban, legdúsabban leheli a’ 
szabadság’ szellem ét; mindazáltal nincsenek 
e’ k é t kör közti határok olly szigorúan kije
lelve, hogy némi térek közösök ne m arad
nának , ’s hogy egyik a’ másiktól gyakran 
ne kölcsönözné és sajátítaná el az t, mi ele- 
venítésiiKés term ékenyítésül szolgálhat. íg y  
a ’ szükség’ bélyege a’ históriában, mellyel 
ember és nép a’ term észet’ műhelyéből kike
rü l, ’s mit egészen soha sem tagadhatnak el, 
alapja ’s folytonos tá rsa  a’ szabadság’ cse 
lekvéseinek , ’s azon term észeti föltételekre 
kell mindenek előtt is fordítani tekintetünket.

A’ szükség’ törvénye a’ földi dolgok’ or
szágában régibb, mint a ’ szabadságnak az 
emberi észmunkálkodásban nyilatkozó ural
kodása; mielőtt az ember vo lt, kelle lenni 
lakhelyének,; ’s midőn ebbe b e lép , függésbe 
esik az itt uralkodó törvényektől; úgy te 

kintendők ezek eredetiségük , állandóságok 
’s tartósságok m iatt, mint egy fenék , mely- 
lyen alapszik, mintegy h a tá r , mellyen be
lül forog csak a ’ szabadság. A’ term észet 
bizonyos m értékben ellenállhatatlan hatalm at 
gyakorol a ’ népek’ teste és lelke fölött. Az 
em ber, ezen kincse a ’ földi dolgoknak, szár
mazása-, növekedése- és enyészetében a’ te r
mészet’ törvényeinek van alá vetve , színé
re ’s term etére annak rab ja , minden lehele
tével ’s érütésével neki hódo l, és szíveré
nek legbensübb hullámzaliig függésben van 
annak befo lyásátó l, cselekvényeinek minden 
irányaiban benn marad a’ kiilterm észet’ va
rázskörében. Nem képes annak á tka alól ki- 
szabadúini, hanemha önválasztotta halál á l
ta l;  a’ földi törvények alóli önkiszabadítás 
egygyé olvad a’ földi lé t’megsemmisítésével. 
Közvetítésére azon befolyásnak, mellyet a’ 
term észet az ember fölött gyakoro l, fő mű
szerül szolgál az utolsónál az i d e g r e n d 
szer, amannál a ’ l é g ;  azon érzékek á lta l, 
mellyeknek közbejöttével az idegrendszer’ 
működését nyilvánítja, a ’ külvilágra mintegy 
kiigazíttatik az emberi lélek ’s fogékonynyá 
tétetik  annak benyom ásaira; a ’ lé g , ezen e- 
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gyetlen elem által pedig1, mellyben az ember 
élhet ’s melly nélkül egy pillantat a la tt el
h a l, gyakorolják a’ term észetnek többi álla
tó részei Is, menyeknek kipárolgásaival amaz 
eltöltve v an * ), mindenek előtt pedig a’ víz 
és tűz, az ember fölött hatalm okat; a ’ m o z 
g á s  pedig, melly lelke a ’ term észet’ é le té 
nek, kiváltképen a ’ lég-ben és álta la  lehetsé
ges. A’ gőzkor’ tulajdonságainak különféle- 
ség e , a’ nedvesség’ m értéke, a’ meleg’ foka 
stb ., szóval az é g a l j  benne foglaltatik, mi 
is azért a ’ régiektől és újaktól a’ népiség’ 
(Volksthum) kiüönfélesége’ fő okának tarta - 
fik. A’ hegyi lakosokat már H i p p o c r a t e s ,  
fü rgéknek , m unkásaknak, szemeseknek, tü
zeseknek és szabad gondolkodásúnknak n e
vezi ; A r i s t o t e l e s  a ’ mocsáros vidék’ lako
sait esetleneknek és butáknak ta lá lja ; M o n 
t e s q u i e u  a’ hideg égövi embereknek több 
erőt ’s az iránt nagyobb bizodalmát tulajdo
n ít, tehát nagyobb bátorságot is ,  továbbá 
áz erőnek mélyebb öntudatát, tehát keve
sebb boszúvágyat, magasabb vélekedést biz
tosságokról, teh á t több nyíltságot, kevesebb 
gyanakodást, politicát és ravaszságot ’s a- 
zon nyomos szót mondja ki, hogy az égövet 
az érzékenység’ m értéke szerint lehetne meg
határozni. Illy nemű tételeket F a l c o n  e l
egy áradozó, vizenyős tartalmú vastag  könyv
vé **) dolgozott ki. — Azonban a’ három 
mozgékony elem’ befolyásán kivül még a’ 
földnek ’s közvetve annak befolyása is te 
kintetbe veendő , mit eredetikép sajátságos 
term ékenysége által előhoz, vagy mi más a- 
nyaföldből átültettetvén, rajta tenyészik, ne
vezetesen tehát a ’ tá p lá lé k ; az utóbbiaknál 
pedig ismét az égöv’ befolyása az étel ’s i- 
talbani hajlam ra, például, az éjszak’ lako
sának szeszes italok iránti előszeretetére ’s 
a’ dél’ tartományinak azok’ éldeletébeni mér
tékletességére. Ez és hasonnemüek is fel
hordanak a’ régibb irományokban, legújab
ban pedig B o n s  t e t t e n  adott déli és éjsza
ki emberében egy rajzot, mellyben a ’ lett 
dologként jelenlevőkről helyes észrevételek 
találta tnak , de a’ szabatosság’ hiánya nyil
vános azon té te lek b en , mellyek szinleg áta-

*) Kant pliys. G eogr.: Valószínű, hogy minden, mi 
fejünk fölött megjelenik, egykor lábaink alatt 
létezett

**) Remarks on the influence of climate, situation, 
nature, of country etc. 1781.

kanosaknak tartatnak, ámbár a ’ legtágabb ér
telemben csak az európaiakra, nevezetesen 
Olaszokra, francziákra , ném etekre és scandi- 
návokra alkalmazhatók. M iért is benne elég 
igazítandó foglaltatik. B onstetten’ könyvének 
gyönge oldala közös régibb irományokkal és 
állításokkal; ’s nagy úvakodás szükséges az 
illy nemű észrevételeknek átalános tételekké 
emelésében. Végül a ’ physicai elem is az 
emberben szint’ úgy mint a ’ külső term észet
ben nem a’ magosabb teremtő erőnek sziile- 
m én y e-e , ’s nem kell-e a ’ term észet’ közve
te tt befolyása m ellett annak közvetlen befo
ly ásá t megismernünk? Tehát csak előre bo- 
csá tv án , hogy a ’ következő tételek’ minde
gyike szenved némi kivételt , állíthatni 
az t, mikép azon em berek, kik sű rű , gőzter
helte m ocsárléget szívnak b e , közönségesen 
renyhék, hogy a ’ ködös idő komorságot szül, 
az ég’ derült kéksége szivet emel ’s a ’ vég
nélküli után sóvárgást gerjeszt; mikép a ’ 
hideg a ’ testnek szilárdságot ’s töm öttséget, 
a’ léleknek pedig önbizodalmat ’s meggon- 
doltságot kölcsönöz; miként a ’ meleg az é- 
letszeszben gyors keringést, vidám életked
v e t, heves fö llázadást, buja buzgást szü l; 
hogy éjszakon több ész és kedély találtatik , 
mint délen; amott mérsékelt és nyugolt, itt 
pezsgő indulat ’s emésztő szenvedély; ott 
nyilvános düh, hűség és k ita rtás, itt cseles 
boszúvágyó álnokság, ingatagság és liűte- 
lenség; amott részegeskedés, itt ételben ’s 
italbani m érséklet, uralkodó tünemények.

A’ külső természetnek az ember fölött 
uralkodó törvénye mellett ’s evvel részint el
lentétben létezik egy m ásik, tudniillik a ’ 
szükségnek magában az ember’ belső term é
szetében gyökerező törvénye, melly a ’ n e m 
z e t s é g i  b é l y e g n e k  bizonyos, belső csi
rából eredő á l l a n d ó s á g á b a n  nyilatko
zik. A’ külső term észet és emberi szabad
ság által okozott sokféle átváltozások közt 
még is ellentáll némelly néptörzseknél és 
nem zetiségeknél ezen gyökerő az égövi ’s e- 
gyéb külső természeti befolyásoknak, ’s a ’ 
nemzetségi tisztaság’ gondos m egőrzése mel
lett évezredeken á t fenntartja magát. P é l
dául a’ zsidóknak keleti arczalkala. Szinte 
kivíva van m ár, hogy az európaiak Afriká
b an , ha a’ nem tenyésztés a ’ bensziilöttek- 
keli összekeveredés nélkül tö rtén ik , nége
re k k é , kafferokká, hottentotákká soha sem
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lesznek. Ellenben semmi által nem törlesz
tetik el könnyebben a’ nemzetségi sajátiság, 
mint idegenekkel! házasság- által. Ha tehát 
azon elv, mi szerint valamelly tartomány’ 
külső természete határtalan ’s ellenállhatat
lan erővel hat a’ honiakra ’s idegenekre, és 
egy eredeti emberpárnak állítása, meg az 
emberi nem' különböző fajainak a’ költözkö
dések ’s a’ külső természet’ különféle fölté- 
teleibe-jutás által okozott lassankénti szár
mazása egymást viszonylag fölteszik és tá
mogatják, egyazon észrevétel, mi szerint 
a’ nemzetségi bélyeg némi mértékben nincs 
alá vetve a’ külső természet’ átváltoztatá
sainak, azon kérdésre vezet, ha nem bizo
nyos eredeti kölcsönös viszonyt, a’ tarto
mány’ természete ’s a’ benne született ’s úgy 
szólván, vele összenőtt nemzetség — a’ va
lóságos tartománynak vagy autochton-ok — 
közt létezőt, kell-e állítanunk a’ népek’ al
kata’ ’s gondolkodásmódja’ alapföltételeiil? 
Ez pedig aztán az emberi nemnek egynél 

több ősatyjára vezetne, ’s talán egy kauká- 
zi-, egy mongol-, egy aethiopira, talán még 
többre is. Azon tartományokban pedig, mely- 
lyekbe többször telepedtek le idegenek, mely- 
lyekben a’ bensziilöttekkeli nemzetségkeve
rés nem igen történt meg, a’ természeti bé
lyegnek eredeti különbsége bizonyosan ki- 
tiinendik a’ honosak és bevándorlónak kö
zött. Hasonlóra mutat Kant’ mondása, mi 
szerint az öröklött természeti népcharacter, 
úgy szólván, a’ vérkeverésben alapszik, mi
ért is ő az égöv’ és föld’ befolyásában nem 
nagy fontosságot helyez.

De meddig terjed a’ természeti szükség
nek ezen kettős határa; hol nyílik meg a’ 
s z a b a -d s á g ’ országa? A’ szükség’ törvé
nye az ember- és népélet’ minden jelenései
vel inkább vagy kevésbbé össze van köt
ve , ’s ha bár annak kényszerítése csaknem 
minden irányban föltétetve ’s közvetetté csi
nálva van is a’ szabadság’ hatása által, ez 
mindazáltal még is magán viseli a’ természe
ti szükség’ bélyegeit ’s pedig még azon harcz- 
ban i s , mellyet ez ellen vív. Az emberi ön
kény’ körétől legmesszebb esik a’ test’ alka
t a ; a’ haj, a’ testi tulajdonságok’ hasonne- 
műsége a’ növésben és tagzatban és bőrszín
ben, a’ homlok’, ajak’ és orr’ alkatában, 
például a’ déleuropainak fekete, sűrű hajá
ban, sötét szemében, szép fogaiban, a’ spa

nyol czingúrságában, az olasz orr’ hajlottsá- 
gáhan, a’ dán szem’ tenger-kékségében, az 
orosz száj’ lapos környületében , stb. részint 
a’ tartomány’ természetének, részint azok’ 
lakói nemzetségi származásának szüleménye. 
Azonban, miként a’ chinaiaknál a’ kis lábak 
emberi kényszerítés által okozíatnak, úgy a’ 
nemesebb népeknél a’ gymnasticának, miini- 
cának , bőrápolásnak stb. nagy befolyása van 
a’ test’ alakulására. De a’ természeti szük
ség a’ szellemi tulajdonságokban is nyilat
kozik, így a’ spanyol’ cliolericus hevében, 
a’ franczia’ tüzes, pezsgő nemű felforrásában, 
mozgékonyságában, igényteli ösztönében tár- 
salkodás és külszin iránt, a’ német’ teli, mély 
kedélyében, a’ britt’ hideg komolyságában’s 
komor alaphajlamában, a’ dán’ élénk izgé- 
konyságában búskomorság’ keverékével , a’ 
normann’ egyszerűségében ’s őszinteségében 
hajlammal ’s merészséggel kalandokra a’ ten
ger’ hullámain, megfelelőleg tartománya’ ter
mészetének, mellynek szivében szakadatlan 
eredeti hegyek gyökereznek, de a’ partokba 
a’ tenger messze benyúl, a’ németalföldi’ hi
degvérű gondosságában fáradhatatlansággal 
az elemek elleni liarczban ’s kitartással a ’ 
müipar’ űzésében, az olasz’ buja, emésztő 
szenvedélyességében ’s önzöleg kiszámító ra
vaszságában , a’ török’ komolyságában, hall- 
gatagságában ’s gyönyörre hajlamában. így 
nyilvánítja magát a’ természet-, nem pedig 
betanúlásnak kinyomása a’ íagjártatásban, 
mi a’ francziánál élénk, az olasznál fölösle
ges, a’ németnél mérsékelt, a’ brittnél még 
a’ beszéd közti szájmozgásban is fukar, a’ 
németalföldinéi elnyomott. A’tulajdonképi szó
nyelv’ körében pedig az öntudat’ kifejlése e- 
lőtt látjuk a’ természet’ hatalmát munkálkod
ni a’ meehanicai hangadásban, ’s akkor is , 
midőn a’ beszélőben már szándék és önkény 
uralkodik , bizonyos természeti kényszerítést 
maradni fenn a’ nyelvképzés’ minden irányai
ban. Önkény-e az, hogy az angol th-jét 
selypíti, hogy csak fél’s tompa hangzói van
nak, hogy a’ németben az éles e,  az olasz
ban pedig az a és o emelkedik ki, hogy a’ 
tót nyelv’ szóejtései a’ sziszegő hangokban 
gazdagok, a’ spanyol nyelv ’s a’ németnek 
Schweiz és tyrol’ szóejtései torok-hangok ál
tal kijelelvék? Miként pedig a’ nyelvek’ tá
madási módjának eredeti kérdésében sem 
S ü ssm il e h - hel nem tehetni föl egy köz- 
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veilen isteni befolyást a’ hang1- és szóalaku
lásra , sem B o n b o d d o v a l átalános öntu
datot, szándéklatot és önkényt a’ szavak’ 
képzésében ’s jelentésük’ meghatározásában; 
szintúgy nem lehet meg nem ismerni a’ nyelv
képzés’ haladásában a’ szabadság1’ és kény- 
tetés’ keverékét. A’ légnek befolyása a’ tü
dőre visszahat a’ kiejtés’ képzésére; hogy 
a' Britt ajakit nem örömest nyitja fö l, abból 
fejti ugyan meg1 ’s csaknem igen is mester
kélten Falconer, hogy az angol a’ hideg lég’ 
befolyásától irtózik; de az is való, hogy az 
olasz csengő hang megfelel a’ mell’ kerek- 
ded alkotásának, mi által az épen annyira 
alkalmas az énekre, mint érzékeny az éjsza
ki zordon lég iránt, mint, például, Labíache 
bassistánál már a’ bécsi légkörben is üssze- 
szoríttatva érzé magát. Nem kevésbbé fi
gyelemre méltó a’ víz’ és táplálék’ hatása a’ 
nyelvképzésre. De ki tudná a’ szóeitési ki
mondás’ majdnem szeszélyes különbözéseit, 
például, a’ németben a’ g , r st ,  sp, sehm , 
schw-et a’ keménytől a’ lágyig, a’ vékony
tól a’ csemcsegőig természeti okaiknál fog
va megfejteni ? A’ nyelvek’ szellemi részé
ben befolyása van a’ természetnek az egyes 
szavak’ jelképiségébe, a' közmondatok’, szit
kok’, jeles mondások’, kedvencz beszédmó
dok’, képek’ és hasonlatosságok’ használatá
b a , ’s pedig épen ott, hol legtöbb önkény 
’s a’ szabály és törvény iránt bizonyos gon
datlanság látszik uralkodni, a’ nyelvszokás’ 
úgy nevezett szeszélyeiben (caprice), szegül 
az ész’ törekvéseinek, törvényét hatóvá ten
ni , legelhatározóbban ellene a’ természeti ’s 
öntudat nélküli alakítás. Sőt még a’ művé
szet’ és tudomány’ szüleményeiben is, hol az 
ember végtelenre és átalánosra törekszik, 
hol az eszmék’ világában forog, fenntartaná
lak fölötte jogukat a’ külső természet és tes
ti föltételek, ’s oily módon hatandnak az e- 
rőre ’s érettségre, a’ rugalomra ’s kitartásra, 
ízlésre és kifejezésre, hogy annak a’ szemé
lyes és népességi character’ nyilvános jeleit 
adják. Midőn pedig az ember még is képes 
mintegy kilépni szellemi én-jéből, ’s népisé- 
<gi szokást és mesterkéltséget épen úgy öl
teni magára, mintha azt öröklötté volna; 
igen, midőn még is képes a’ szigorú kény- 
tetősnek, mellyel őt éhség és szomjúság, 
fáradság, hőség és fagy szorongatja, bámu
landó foganattal daczolni ’s akaratjával az 
elemeket megfékezni: akkor nyilván kitűnik, 
hogy a’ földi dolgokban nem úgy vaktából 
tüzödik le a’ szükség és szabadság közti ha
tá r, hanem hogy azon isteni szellem, ki az 
embert képmásául teremtő, ’s ’kinek kinyo
mozhatatlan végzete szerint nyerte a’ termé
szetbeni élet és mozgás, harcz és egyesü
lés, haladás és hanyatlás saját utasítását,

a’ szükség’ vak törvényének nem kevesebbé 
ellene állította, mint alá vetette az emberi 
ész’ világát; hogy az ember, ki a’ földitől 
van elfogúlva, épen a’ földi ellen harczoljon; 
és hogy neki egy jeles diadal van föladva, 
a’ tökélyesűlt emberiségben kivívandó. Az 
ember a’ természet’ urától nem csak képes
séget vön a’ szükség törvényeit kinyomoz
ni, ő az akarat’ szabadságával is ellátva van, 
melly nélkül a’ földi világ’ örök rendezőjé
nek és szemlélőjének nem mondhatna méltó 
dicséretet; ezen nemes tulajdonság által ké
pes ő magának czélt kitűzni ’s az eszközik- 
ket annak megközelítésére kiválasztani ’s a’ 
természetnek, mellytől százfélekép átkerítve 
’s köríílfonva van, törvényeket szabni, vagy 
változhatatlan parancsait hasznára fordítani, 
és, míg hatalma hiányzik, annak nyűgét szét- 
szakasztani, a’ vak engedelmesség’ bilincseit 
még is képes föloldani ’s a’ kemény rabszíj
ból gyöngéd köteléket teremteni; ő a’ ter
mészetteli harezban csodához hasonló erőket 
fejt ki, mellyeket magától a’ természettől 
csikar ki; ő ezen nemes eszköz — a’ szabad 
akarat — által magasra emelkedik ismeret
ben és hatalomban, alkotja a’ szabadság’ mű
veit a’ természetben, kicsalja ennek gyü
mölcseit, fölékesíti ’s kényszeríti őt magúi
nak nyájas készséggel szolgálni, ’s azon zor
don törvényt, mellyet az fölötte gyakorolni 
képes, a’ művelés által termékenyített ölé
ből származó adományok’ bőséges nyújtása 
által megenyhíteni.

Azonban, ezen kettős törzs’ sarjadékai
nak elágazása, a’ föltételek’ viszony ossága 
nem minden népnél és népfajnál vagyon ki
fejlődve. Közép-ásia és Közép-afrika né
peinél annyira uralkodik a’ természet’ szük
sége, hogy azok egy félöutudatú megszokott 
életben elfogúlva, majdnem egyedül az eth- 
nographiának szolgálnak tárgyúi. Számos 
népeknek nincsen históriája, mert a’ szabad
ság’ uralkodása nálok még nem érett meg. 
A’ nagy barbar országok tömegük által ta
lán magokra vonhatják a’ történet’ tekinte
té t; de ha ez nálok honosúlni akar, akkor 
a’ kényuraság tüstént zárait ’s rekeszeit tol
ja  elébe’s a’ történetírást kiköltözködni kény
szeríti. Mit pedig ez látni kíván, az nem 
egynémi népleirási körülmény, mellyet a’ 
természet’ szüksége lebilincselt, hanem élet 
és mozgás, akarat és cselekvés, alkotás és 
képzés, átváltozás és tökéletesbülés, ezt 
csak Europa ’s némi részeiben Amerika nyújt
ja , mellyekek történeteiben az emberi sza
badság’ uralkodása leghatározottabban ki
nyomva vagyon. (Wachsmuth ut.)

MWorváth yiihály.
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XyainaUh H u d á o , a’ magyar királyi egyetem’ betűivel.
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I n t é s .
A’ figyermek’ lelkében szép ideálok'nyu- 

gosznak, mellyek egykor vele lesznek felser- 
dttlendők. A’ gyermek lássa mint sínlődnek 
az emberek'  gyengeségben, apróságokban, 
élhetetlenségben. Az ő philosopluisai ’s még 
inkább történetírói előadás és eredmények 
által matassák meg neki, hogy a’ világ’ kez
detétől így volt. Utálja ö meg az alacsony 
napi munkát; csak egyet számítson, a’ tehet
séget a’jóra, melly rendszerint hiányozni szo
kott. Lássa miként forgatja az magát az em
beriség’ három gonoszai között. Ismerje meg 
a’ gyengeséget a’maga szülötteivel: a’ szen
vedéllyel és következetlenséggel, önzéssel 
és roszasággal. Lássa és érezze mint ragad
ják ezek meg a’ szívet és akaratot, mint fér- 
fiatlanítják, bénítják és mérgezik meg azo
kat. Erősen emelkedjék a’ leendő ifjúban az 
eltökélés: a’ Fúriáknak nem engedelmesked
ni , sőt inkább magán , és, erejénél fogva, a’ 
segélyre szorult sokaságon, uralkodni. A’sze
gény gyengélkedőknek parancsoló kell, ’s 

*> csak az érdemli ezen gazdag nemes szerepet, 
kinek aczélzott melléről a’ hatalom’ hízelgése 
ártalom nélkül lepattog.

Hogy a’ jóért uralkodhassék, legyen e- 
lübb magának ura. Magának szilárd elveket 
szabván, ne fussa rettegve a’ kísérteteket, 
sőt álljon nekik szemközt, mint egy nemes fér
fiú szokott valamelly csábító nőszemélynek, 
csendes, hideg megvetéssel. Ne híja fel őket 
soha, de tudjon velők, ha kell, harczolni. Min
den szükségeit művelődésére fordítsa, ízlel
jen minden örömet, de gyakorolja is magát 
legkedvesebb élveinek magátóli megvonásá
ban, megsemmitésében, épen azért, mert 
azok neki legkedvesbek. így fegyverkezzék fel 
nemes daczczal az emberek’ ármányai és a’ 
sors’ csínyai ellen, küzdjön ki magának egy 
önuralkodást, melly erőssé tegye, szükség’ 
esetében mosolyogva ölelni meg azon vérpa
dot, mellyről csak fej nélkül fog ismét le
szállhatni. Kinek bátorsága van a’ sorssal 
küzdeni, az az embereknek született királya. 
Mit a’ vad babonaság ördögnek tulajdonít, a’ 
philosophus azt a’ sors’ nyakába hárítja , a’ 
valódi bölcs pedig csak magát okozza érette.

Hasonló szilárdsággal gyakorolja fejét. 
Ne nyugodjék, meddig fenékig nem lát; ural
kodjék saját eszméin a’ legkisebb sejtésekig. 
Tegye alkalmassá fejét, mind azt teljesíteni, 
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mit tőle kíván. Legyen kérlelhetelen saját 
ereje iránt, és pihenést csak a’ változatos 
munkásságban keressen.

Mint szigorú fenyítékhez korán szokta
tott gyermek, engedelmeskedjék neki szíve. 
Az érzés’ hatalma, ha fejtől nem korlátolta- 
tik, a’ legnagyobb gyengeségekre vetemít és 
romláshoz viszen, hasonlólag az erős italhoz, 
jne’Iy mértek felett használtatva a’ tántorgót 
mélységbe ragadja. Tiszta maradjon a’ szív, 
mint a’ természet’ kezéből kijött és gyengéd 
aggodalommal ügyeljen tisztaságára. Romlat
lan érzés’ derült örömei kisérjék életét. Érezze 
micsoda égi sugárt vet az, szellemre, létre és 
cselekvő erőre; és féltékeny semmire se le
gyen csupán szívére. Soha se legyen, mint 
az életben, oliy sokszor történik, szíye gyá
va , melly nagy zajt iit, titkon pedig árnyé
kától is remeg. Ne legyen az egésznek rom
boló despotája, melly szép súlyegyenét el- 
veszté. Szív, szellem és akarat közötti egyes- 
ség alkot egyedül szilárd erkülcsiséget. Csak 
így nem fog a’ szenvedély a’ rény ellen lázad
ni. így nem a’ vak érzés a’ kötelesség és ér
telem’ útjáról elcsábítani őt. Csak így marad 
meg az észnek azon nemes uradalma , melly 
őt illeti, így marad az ember a’ maga legdrá
gább vagyonúira nézve változatlanul meg
állapodva becsének öntudatában. Szív és lé
lek harczban hasonlók a’ békételen házasok
hoz; ha mindkettő egyetértésben van, akkor 
éldeli a’ férfiú (a’ -szellem) szemrehányás és 
függés nélkül, azon édes örömeket, mellye- 
ket neki a’ gyönge (a’ nő szív) készít.

Z á m o ry .

Ú j é v k o r .

Újév! te nagy 
Titokrejtő korány,
Melly születél 
Múlt évek’ alkonyán,

Fedd fel nekem 
Szivednek fátyolét,
Ha á 1 dui jösz,
Vagy verni a’ hazát ?

Hogy háladalt 
Rettegjek jöttödért,
Vagy kérjelek 
Szelídiilésedért.

Spetytsú  G áspár'.

sí* v é n  h e t§ e ti ü s.
(Vége.)

Jul. lOd.
Ezek valának álmaim, foglalkodásiin, 

Szánakozám az opera buffa’ nyomoré dalocs
káin, mik körűiéül csicsergőnek. Új fejtéseket 
kívántam a’ contraponttól, ’s új combinatio- 
kat iigyekeztem lelni a’ műszereknek. Érzém, 
hogy a’ harmónia’ Musája még bölcsejében 
volt, ’s gyakran elszomorodám, ha láttam, 
nyelve milly szegény és kisszerű, azon ideal 
mellett, mellyről álmodoztam.

Öcsém épen úgy láta dolgokat a’ forra
dalomban, csakhogy nem épen azokat, mi
ket én.

Az őrnagy, ki mindkettőnket gazdaggá 
tőn , őt pénzzel, engem azon kevéssel, mit 
tildék, egyszer meglátogatta őt. Aranya volt, 
sok aranya. El akará Francziaországot hagy
ni. Kérte öcsémet, vegye ügyelete alá gaz
dagságát. Öcsém méregető a’ pénzt, megszá
molta, gondosan ejcsuká, ’s búcsút monda a’ 
jó őrnagynak. Aztán a’ vérbirósághoz ment, 
's föladá. Az őrnagy lefejeztetett. Végre rám 
szőkéit, ’s én átkot mondék bakóira, Néni 
tudtam, hogy testvérem köztök vala; csak 
később értesíttetém róla. Öcsém megtartó a’ 
pénzt, mi rá bízatott. Az őrnagy’ birtokai 
„nationalement“  eladattak; ő megvevé egy 
vajaskenyérérf. Az assionáták’ kora volt az; 
a’ készpénz nagy becsű vala; öcsém azt, mit 
lopott, használni tudá. Gabonára ’s éhhalálra 
kereskedett. Táborszállító lön. Kenyér és 
csizma nélkül hagyta a’ katonákat, ’s a’ köz
társaság úgy fizette, mintha mindkettőt adott 
volna. Két dolog közül egyet érdemlett: vér
fát vagy milliókat. Milliókat nyert; úgy ment 
az akkor!

8‘ Jul. lld.
Én most a’ legjobb liegedüjátszó valék 

Francziaországban. Ha egy hangversenyben 
megjelentem, mindenki reszkete csodálkozás 
miatt. Egy estve hangversenyt jálszám Viot- 
titó l; átmentem a’ teremen, magasztalás’ 
szavaitól kisértetve, mikkel adózni mindenki 
kötelezettnek hitte magát. És egy ifjú lányt 
vevék észre, engem hallgatva szemlélőt, 
mennyei ártatlanság’ ’s elragadtatás’ megma- 
gyarázhatlan kifejezésével. Halvány volt; haj
fürtéi alatt két nagy szempár éle ; antiksze- 
rűleg redőzött ölténye Diana’ társnéja, vagy 
Apollo-papnője’ tekintetét adá neki.
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Sokat beszéltek az első benyomás ellen. 
Gabriele tüstént csodálkozással tölte el, ’s 
csakhamar érzém, hogy nem élhetek a’ nél
kül , hogy lássam.

Nevét tudakozóm. Egy kereskedéstől visz- 
szavomílt dús lókalmár’ lánya volt ő. Sem sze
gény, sem gazdag; kecses, ’s én őrülten 
szerelmes belé.

Többször láttam társaságban. Beszéltem 
vele. Tudtam, hogy pianot játszik. Engedői
mét kértem, kísérhessem ; ’s ő megadó. Gyak
ran meglátogatóm; atyját az, úgy lát szék, 
boldoggá tévé egyszerre ’s kevélylyé; mert 
akkor azt hivék, hogy a’ művészet nemessé- 
gi oklevél, nem pedig átka a’ páriának.

Bizonyos, hogy a’ művészek minden idő
ben kiválasztattak a’ közönséges életből. Úgy 
látszik, hogy az alsóbb rendű osztály, mit 
bár befiistölnek és imádnak, mert mulattat, 
de kihez szerényérzelem nélkül sem házasság, 
sem rokonság által nem közelednének.

A’ franczia forradalom, mi a’ születés’ 
minden elsőségeit kiegyenlítő, a’ helyett a’ 
talentum’ aristocratiáját emelé a’ társaság fö
lébe. Vestris, a’ tánczos, Garat, az énekes, 
mint hatalom hatalommal, alkudozának a’ kor’ 
egyéb nagyságaival. Lé diou dé la dance ke
zét nyújtó a’ had’ isteneinek, kik Európát ré
mületbe tevék, ’s a’ köztársaság’ e’ gigasi 
aristocratái megérték egymást.

És így hát én nem hegedüjátszó, nem mu
zsikus voltam imádottamnak és atyjának; a’ 
genie’ férfia valék, a’ gondolat’ nemese, ’s e’ 
czím alatt büszkeséggel fogadónak.

9.
Jut. 12it.

Ha egyedül valék Gabrielelel, liallgata 
violin és piano ; ajkainkkal isteni zenét be
szélőnk, mert azt mondánk egymásnak, mit 
akkor mondunk, ha szeretünk; ő kitalálta, 
hogy szeretem.

E’ tájban esett a’ versaillesi híres estély. 
Az első rendű párisi művészek lakomát ódá
nak a’ három consulnak ’s a’ köztársaság’ mi- 
nistereinek. Nem irandom le ez ünnepélyt, 
melly minden nagy polgárainkat egyesítő, ’s 
miről minden hírlapok beszéltek, Bonaparte 
tábornagy udvarisan nyújtó kezét Contat kis
asszonynak, Combacéres úr Devienne kisasz- 
szonynak, ’sLebrun úr Mezeray kisasszonynak.

Én jókor haza mentem , ’s az estet isten
nőm’ atyjánál töltém. ügy fogadtatám, mint

Jupiter Philemonnál. Leírtam az ünnepélyt. 
A’ lány’ szemei tisztelettel telve függőnek raj
tam; úgy tetszők, hogy a’ consuli bíbor meg
festő ruháimat.

Udvarlék a’ lánynak. Házasságról beszél
tem. Az atya végeden boldog vala. Gabriele 
kimondhatlan kecsesei szögzé le szemeit. 
Melle emelkedék íunicája alatt, ’s szép nya
ka, olly hosszú és olly fehér, szelíden haj
lék le, mint hattyúé. Egy gyűrűt, ’s a’ leg
szebb barna hajfürtök’ egyikét vivém haza 
maiammal.

10.
Jul. 13d.

Néhány nappal később a’ külügyek’ mi
nistere, Talleyrand polgár, az első consulnak 
bált ada. Meghivaíám ; a’ bál pompás volt. A’ 
Hotel-Gallifet’ mind azon teremei gyertyákban 
’s gyémántokban sugározának. Csodált szép
ségeink , Tallien polgárnő, Hamelin polgár
nő , az elegáns tánczos Trenis, az isteni tán
czos Vestris, ’s ezer mások, ’s öcsém az e- 
zerek közt, tündérek’ és géniekként csillogó
nak az Ezer-egy-éj’ egy palotájában.

Midőn asztalhoz akarónk ülni, a’ diou dé 
la dance, ki addig minden vendégtől királyid 
nézeték, kezét Tallien polgárnőnek nyujtá, 
az evöterembe vezetendő. De akkor Talley
rand polgár közeledők, ’s mondó, hogy a ’ 
művészek’ számára asztal egy más teremben 
készíttetők. Vestris kövéválva maradt; öcséin 
kezét nyujtá a’ polgárnőnek, ’s én Vestrist 
a’ páriák’ asztalához követéin.

A’ lapok sokat beszéltek ez esetről. Na
gyobb részük dicséré Talleyrand urat, hogy 
iigyekezék a’ társaságot végre ismét vissza
vezetni az illendő’ érzetéhez; mások élénken 
megtámadák; hasztalan vala tehát, mondák, 
hogy forradalmat csináltak egyenlőség ’s ro
konságért. Becsületessé engedjük lenni a’ 
bakó’ fiát, de anathemáját a’ genie’ férfiainak 
fejére viszsziik át.

1111' Jul. 14J.
Más reggel meglátogatóm imádotiam’ 

aty já t; hidegen fogadott. Talleyrand’ polgár’ 
aristocratai visszahatása a’ minister’ udvarából 
az egykori lókalmár’ házáig hatott.

A’ lány belépe, elpirúlt, leszögzé sze
meit, zavartnak látszék, tetteté, mintha há
zasságunkra! ezélzásimat nem értené, ’s kö
zönyös dolgokról hideg ’s kénytetett udvari- 
sággalbeszélt. Mentem, a’halállal szívemben.

54 *
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őrült levelet Írtam neki, mellyben emlékeztetőm, 
a' mit nekem mondott, ajándékozott és esküvők, a’ 
ml hossza szerelmi fecsegéseinkre, gyűrűjére, hajára, 
házassági föltételükre, ’s azon szíves fogadtatásra, 
mellyel atyja ajánlatimat vévé.

Nem kaptam választ.
Meg akarám látogatni; mondák: k i m e n t k é t 

szer, háromszor jöttem ismét; végre atyját leiéin.
— Uram, monda ő, ön izetlen agyrémekkel töltő 

el fejét. Ön szerelmet vélt ott látni,  hol nem volt e- 
gyéb, gyermeki lelkesíilésnél ön’ talentuma iránt, há
nyom nem lehet öné, uram; más czélaim vannak ve
le , ’s ő maga. . . .

Nem tartóztathatám magam’ tovább.Mindent szemére 
lobbanták, mit nekem a’ versaillesi lakoma’ napján 
mondott. Dühös valék , sírtam ; nem tudom , mit min
dent beszéltem ; csak arra emlékszem, hogy e’ sza
vaknál : , ,Lányom nem arra való , hogy hegedűjátszó’ 
neje legyen“ , az ajtót bezárta utánam.

Két hónap mutva e’ lány egy harisnyakalmár’ ne
je lön.

És valóban, nem tudom , ha szegénységem miatt 
monda-e le ró lam ; mert hegedűm annyit hoza b e , 
mint szerencsés vágytársam’ kereskedése. De lókalmá
rom balházasságot (mesalliance) vélt volna kötni , ha 
lányát egy művésznek adta volna ; így megtartá czí- 
mere’ becsületét, kezét egy harisnya- ’s hálósipka
kalmárnak adván.

Azon hónapban történt öcsém’ házassága D. kis
asszony’, marquis de D. lánya’, ’s az őrnagy’ uno- 
kaliugával.

12.
Jul. 15d.

Oh, kétségbeesés! Két testvérek’ egyike meglopja 
a ty já t, tá rsa it, elgyilkolja jótevőjét, megrabolja a’ 
köztársaságot, ’s érdemesnek tartátik egy hajdani 
marquis’ lányának kezére ; a’ másik éjt és napot szel
lemi eröködések közt tö lt, lelkét nemes reményekkel 
’s magas gondolatokkal éleszti, kora’ legnagyobb mű
vészei’ egyike lesz, ’s még arra sem méltó, hogy egy 
kalmár’ vágytársa legyen.

És még is azon egy vér foly ereikben, és még is 
épen most hullanak le az előjogok’ verőczéi. Tehát 
nem a’ születés teszi többé a’ páriát, de az életmód. 
Vagy tán azzal vívják ki a’ lovagsarkantyúkat, miért 
azelőtt akasztófára jutának, és genie ’s művészet el- 
áljasit ? Szép volt és fényes, nemes családból eredni, 
de ti, kik istálóból jövétek, hogy palotában lakjatok, 
ti, kik mozsárütőkkél, ’s vakaló-kanalakkal vitézked
tetek, mondjátok meg nekem, honnan ered gőgötök?

Megszűnöm... Érzem, hogy fejem zajongni kezd. 
Szeretlek, Gabriele! . . .  De ah, én hegedűjátszó va
gyok ! -----

13.
Ezek valának a’ panaszok , miket szegény öre

gem’ tárczácskájában leiék. Szemeid elébe teszem, 
barátságos olvasó, magyarázatok nélkü l; te azokat 
olly jó l megteheted , mint engedelmes szolgád.

M ia z in c s y  G á b o r .

M agyar já ték sz ín i krónika.
Dec. 13. F i a t a l  h á z a s o k .
Dec. 14. E n z e r s d o r f i  p o s t a l e g é n y .
Dec. 15. P ó k a i a k.
Dec. 16. A r a n y  k i r á l y .
Dec. 17. C a l i g u l a .  Helyenként talán jobb volt 

az előadás, mint az előszűri, de épen olly' kevéssé 
pontos, összevágó, mint az : pedig az illy sokszerű , 
so k , de szorosan összetartozó részű műnél az okve- 
tetlen megkivántatik. Lepidus’ szerepében László he
lyett most az ifjabb Egressy lépett fe l; de ezt nem 
találjuk jó változtatásnak. László többnyire min
dent modorral ád, ’s szónyujtása, éneklése még gyak
ran visszatér; de egy megbecsűlhetlen tulajdona van: 
rendkívüli szorgalom ’s rendíthetlen jó kedv és kész
ség akármi szerephez ’s az, hogy a’ mit já tsz ik , van 
ereje kiemelni ’s hanem mindig érdekessé, legalább 
némileg íigyelem-gerjesztővé tenni. Ezekhez képest 
Lepidus Lászlótól legalább volt valami , ha nem egé
szen az is ,  a’ minek lennie kelle, Egressy Benjámin
tól árnyék. Ez ifjú színészünk mindig az édest, a’ 
kellemest akarja játszani (maga helyén ez is jó) ’s 
hangjának lelkiisinéreteseu őrzött lágydadsága daczolni 
látszik minden férfiasabb határozat’ vagy épen harag’ 
kifejezésével: ö akkor is szelíd, mikor haragosnak 
kellene lennie. H a, mint véljük, tán hangja’ fiatal
ságát akarja sokáig megtartani, csak azt jegyezzük 
m eg, hogy a’ hangnak nemcsak magasságára, de 
mélységére is van szükség, akármi osztályban , ’s ez 
mint az, gyakorlás állal erősbödik. Már egyszer ideje 
volna gondoskodni a’ további haladásról, levetkőzni 
játéka’ leányiságát ; mert legjobb akaróinak is igen 
rosszul esik öt tagadhatatlan tehetség’ jeleivel még is 
folyvást egy helyben szemlélni.

Dec. 18. S z e r e l e m  és  c h a m p a g n e i .
Dec. 1!). B áj  i t a l .
Dec. 20. először: A b a. Eredeti szomorújáték 5 

felv. Irta Szigligeti.
Dec. 21. M o n t e  c c h i  és  C a p u l e t l i .
Dec. 22—26. a’ színház zárva. V*.
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